فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
سال ششم ،شمارة  ،12پاییز 1393

رمزگرداني و رمزآميختگي

(مطالعۀ موردي كالسهاي آموزش زبان انگليسي در شهرستان بوكان)
محمد عموزاده

1

رحمان ویسي حصار

2

تاریخ دریافت4931/1/41 :
تاریخ تصویب4932/2/41 :

چكيده

در این قااهن  ،پدیندۀ رقزگردانن

9

اسننييارو چنينننت

قنوعيتي

رقننزآقتخيگنن  1بننت ابننا چنناو فارسنن  ،ننردو انگرت نن در
السچاو آقنوا

ابنا انگرت ن در رسرسنيا بو نا را بررسن

ردهایم .تحرتل دادهچاو ای تحاتق نشنا قن دچند در پدیندهچناو

رقزگردان

رقزآقتخيگ  ،س عنصر بافت ،رناخت ابا  ،بنا چنم

ارتباط تنگاتنگ دارند بر این اسناس قن تنوا گتنت د پدیندۀ

رقزگردان قنوعيتي

اسنييارو در این

نالسچنا بنرح نب تغتتنر

 .4دانشتار گر ه ابا رناس  ،دانشگاه اصتسا ؛ amouzadeh@fgn.ui.ac.ir
 .2د يرو ابا رناس  ،دانشگاه اصتسا ؛ veisirahman@yahoo.com

3. Code Switching
4. Code-Mixing
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چسنارچوبچنناو نچنن  4رخ قن دچننند .چسنارچوبچنناو نچنن در
رقزگردان قوعيتي  ،بافت اهزاقات اجيناع را قنيکس ق

نند

در رقزگردان اسييارو ،بتانگر قحيوا قوضوعات قنوردبحن انند؛

چنينت بررس دادهچنا نشنا قن دچند بنت عواقنل رقزگنا چناو
قيتّ  ،ارتباط قينادار جود دارد فيالرد چریک اا ای عواقنل،

باع فيالرد رقزگا قربوط ب آ ق رنود .ااجنرن این عواقنل
ق توا چمب يگ عوو ،2غتررسن بود  ،انياال بنار عناطت ابنا
ناش ننادی قربوط ب رقزگا

ردو عواقل چمب يگ ضنيت ،9

رسن بنود  ،انيانال اطالعنات ارجناع

نانش اطالعن  -ارتبناط

قربوط بن رقزگنا فارسن را ننار بنرد .درنساینت ،تحرتنل دادهچناو

قربننوط بن پدینندۀ رقننزآقتخيگن  ،بتننانگر آ اسننت ن فيننالبننود

چماقا چسارچوبچاو نچن قيتا ت چنگنار بتنا عبنارت خنا،،
باع بر ا رقزآقتخيگ ق رود.

واژههاي كليددي :رقنزگردانن  ،رقنزآقتخيگن  ،آقنوا ابنا
انگرت

 ،فارس  ،ردو.

 .1مقدمه

رقزگرداننن  ،یکنن اا پدینندهچنناو درخننور توجنن درحننواۀ ابننا رناسنن اجيننناع

اا

یژگ چاو جاقي چناو چنندفرچنگن اسنت .این پدینده در اینرا نتنز بن عننوا جاقين او
چندفرچنگ  ،قوردتوج بوده جنب چاو دسيورو ،اجينناع

آقوارن آ بررسن رنده

است؛ اگرچ در بتشير پژ چشچاو انجاررده در ای حواه ،بن رقزگردانن بنت ابنا چناو
فارس

انگرت

پرداخي رده ناش دیگر رقزگا چناو بنوق  ،قنوردتوجن نبنوده اسنت

1. Frame
2. High Solidarity
3. Low Solidarity
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(قاچوتتا 4331 ،؛ تم

4

رضایتا 2112 ،؛ اسالق راسخ دیگرا 2113 ،؛ قحند قؤقنتنا

دیگرا 2144 ،؛ رضوان

دیگرا .)2144 ،

رقزگردان  ،عبارت اا انيخاب ااقتا رقزگا چاو 2قيتنا ت بنرح نب ضنيتت بنافي

است .چر اباننند ،گنجتن او 9اا گون چاو ابان

رقزگنا چناو قيتنا ت را دراخيتنار دارد

با توجن بن چندفچناو خنود ،نتااچناو قشنار ا در نالر ،قايضنتات نالر قحنت
ارتباط  ،ااقتا آ چا یک را ب تنا ب بنرقن گزینند جناوگنزی دیگنرو قن

نند .این

پدیده ،جز توانای چاو فردو اباننندا در قحت چاو ارتباط است براو چناچنگرد
با اهزارچاو اجيناع  ،بن فنرد ننک قن

2 4 :2113؛ قایر44 :4335 ،1؛ چادسو  56 :4361 ،تا 11؛ چرنز  1 :4332 ،تا .)95
فرایند رقزگردان  ،قحصول ای

2

نند ( ارد ف61 :4332 ،1؛ بنوك

اعيتت است

6

توریبنو،5

رقزگا چا ب هحاظ اجيناع  ،قينان

ار ردچای قيتا ت دارند اا ای ر و ،فنرد بنراو بنرآ رد نتااچناو ارتبناط قيتنا ت
خود ،ناگزیر است رقزگا چاو قناسب را در بافتچاو قناسب برگزیند .ااقتا عواقر

ن

انيخاب اباننندا را چنگار رقزگردان چدایت ق

نند ،ق توا چسار عاقنل اساسن بندی

ررح را نار برد :چنمب نيگ  ،قنزهنت ،رسننتت

نار رد .چنمب نيگ عبنارت اا ر ابطن

صنتنان است
اجيناع

بنت افنراد درگتنر در رابطن  ،برعنرار قن رنود ناطنۀ قاابنل آ  ،فاصنرۀ

ر اب غترصنتنان بت افراد است .قنزهت ،ب ر اب فرادسني

فر دسني قتنا

قشار ا در ارتباط ،قربنوط اسنت .در چنر قکاهنن او ،سنخ گتني بنا افنراد فر دسنت ینا
فرادست ،رقزگا چاو قيناسببا خود را ق طربد .رسنتت نتز با رسن یا خودقان بود نوع
تياقل ،قرتب است

ار رد چم قنک است اانوع عناطت ینا ارجناع بارند .ابنا چناو

بوق قينوكً نار رد قحينواو عناطت  3دارنند داراو بنار ارجناع او انند انند؛ اقنا

1. Lam Kim
1. Code
2. Repertoir
4. Ronald Wardhaugh
5. Barbara Bullok and Toribio Almedeia Jacqueline
6. Carol Myers
7. R. A. Hudson
8. Janet Holmes
8. Affective Content
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درقاابل ،ابا قيتار یا رسن  ،قحيواو ارجاع

4

اطالعات ایناد ،بنار عناطت او انند

دارد .چر دار اا ای عواقل ق توانند در یک قوعيتت ارتباط  ،بر انيخاب رقزگنان خنا،
ب جاو رقزگان دیگر ،قؤثر بارند؛ ب عبارت دیگر ،ابا چا ناشچناو نننادی

2

9

ارتبناط

دارند .ابا در ناش ارتباط خود ،بتشير براو انياال اطالعات ب ار ق ر د؛ هن در نانش

ننادی  ،نشا دچندۀ چویت تيرق فرچنگ است (چرنز 42 :4332 ،تنا 41؛ اد اردا:2113 ،1
توریبو .)41 : 2113 ،پدیدۀ رقزگردان  ،ب قتزان ب تار ایاد ،اا این د نانش

11؛ بوك

اختر ،قيأثر است گاه صرفاً براو بتا تيرق فرد ب گر چ خا ،رخ ق دچد.
رقزگردان ن را ق ن تننوا بننر د نننوع قننوعيتي
قوعيتي  ،چنگاق رخ ق دچد
قثالً اهزارچاو اجيناع
اباننندا در ای

5

اسننييارو 1تا ننتم نرد .رقزگردان ن

تغتتر رقزگا با توج ب قوعيتت بافنت اتتنا قن افيند؛

عوانت قدن اا عرتچاو اصر ای تغتتر رقزگا ب رنار ق ر ند.

ضيتت ،ابان را در قوعيتي خا ،ابان دیگر را با توج ب اهنزارچناو

اجيناع  ،در قوعيتي دیگر ب ار ق برنند؛ اقنا در رقزگردانن اسنييارو ،عاقنل اصنر در
تغتتر رقزگا چاو ابان  ،قوعيتت ارتباط نت ت؛ برک قوضوع سخ  ،نوع رقزگا را تيتت
ق

ند .در ای

ضيتت ،اباننند براو سنخ گتني دربنارۀ قوضنوع خنا ،،اا رقزگنان

یژه ب جاو رقزگا چاو دیگر اسيتاده ق

نند (ترادگتنل431 : 2111 ،2؛ ارد ف:4332 ،

419؛ اد اردا .)491 :2113 ،در رقزگرداننن اسننييارو ،یننک رقزگننا قنن تواننند بتننانگر
چمب يگ

رابطۀ صنتنان بت افراد رقزگا دیگر ،بتانگر فاصرۀ اجيناع بت آنا بارد.

ننونۀ گویاو رقزگردان اسييارو ،رسرو در رنال نر ژ ب ننار چنن نبر  6اسنت .در این

رسر ،قوعيتي د ابان بدی ررح حا م است

ابا بو نال 3ب عنوا ابنا قيتنار ابنا

راننال 41ب عنوا ابا قحر ب ار ق ر د .افراد بوق در اقا ن خا ،،ب ابا قحر

در

1. Information Content
2. Symbolic
3. Communicative
4. John Edwards
5. Situational
6. Metaphorical
7. Peter Trudgill
8. Hemnesbergete
9. Bokmal
10. Ranmal

12/6/2014 12:36:06 PM

Text [12] ed 4.indd 102

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 103 /

رسننن  ،بن ابننا بو نننال ،سننخ قن گویننند

ا ق نا

پارهگتتچای را ب د ابا رسن
غتررسن

قحر بتا ق

ارقننندا چنگننار حضننور در اداره،
نند .اقور د سنيان بنا اسنيتاده اا ابنا

قوضوعات ادارو نتز با اسنيتاده اا ابنا رسنن بتنا قن رنود .در این رنسر،

رقزگردانن قننوعيتي نتننز رخ قن دچنند؛ قننثالً قيرننم بننراو تنندریس ،ابننا بو نننال بننراو
توضتحداد بتشير دربارۀ قطاهب ،ابنا بنوق رانننال را بن نار قن گتنرد .در این حاهنت،
قوضوع تغتتر نن
است

ند عرت رقزگردان  ،ضيتت رسنن  ،اهنزارچنا عنوانت اجينناع

طبق آ چا ،بنراو نورني قااهن بایند اا ابنا رسنن اسنيتاده رنود .انيخناب ننوع

رقزگننا در ای ن حاهننت ،اب نني ب ن چنجارچنناو اجيننناع اسننت ( ارد ف415 :4332 ،؛

چادسو 51 :4361 ،؛ برور گوقپرا.)56 :2113 ،4

رقزآقتخيگ  ،پدیدۀ رایج دیگر در جاقي چاو چندابان است اقان رخ ق دچد ن
سخ گویا چنگار گتيگو ،اا د ابا اسيتاده نند؛ تا آنجنا ن حين درطنول پنارهگتين
احد ،اا یک ابا ب ابا دیگر تغتتر رقزگا ق دچند؛ یين براو بتا یک پارهگتنت ،د
ابا قيتا ت را با چم ترتتق ق

نند .در اینجا ،ننون او اا ای قورد را قشاچده ق

در آ  ،تر تب رقزگا چاو د ابا انگرت

ننتم ن

اسنپانتای  ،قشنسود اسنت ( ارد ف:4332 ،

:)411
1. No van a bring it up in the meeting

آ چا عصد ندارند ای ق ئر را در جر
چنا گون

قطرح نند.

در ای ننون ق بتنتم ،در یک جنرن  ،د ابنا انگرت ن

اسنپانتای بنا چنم

آقتخي اند.
 .2رمزگرداني ،بافت و شناخت

چنا گون

گتيتم ،رقزگردان قوعيتي  ،ب تغتتر بافت اهزارچاو اجيناع  ،قربوط است؛

اقا بافت را نباید صرفاً پدیدهاو عتن درنظر گرفنت بنا قوعيتنت عتنن
یک ا انگارت .ق توا بافت را پدیندهاو نچنن

بالفصنل نالر،

رنناخي بن رننار آ رد ن بن قني

1. Jan-Petter Blom and John Gumperz
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گتينا  ،قيناو نسای ق دچد .نچن رد بافت ،در اعع ،چن وی با ای ایدۀ رناخي اسنت
براساس آ  ،رناخت ،حراۀ اسط او قتا ابا

یول292 :4369 ،4؛ گتنرآرت ،ری نيت سن

قوعيتت عتن عرنداد ق رنود (بنرا

پترسنن 2141 ،2؛ ری نيتنس درینو ،9

 .)2116بافت نچن باعنوا چای چنيو ساخيار طرحوارهاو ،1اهگوو بافي

5

چسنارچوب

نچن  1دربنارۀ ابنا قطنرح قن رنود ( ید سنو 22 :2112 ،2؛ نندایک .)2114 ،6در این

پژ چش ،قنظور اا چسارچوب نچن  ،ساخيار با قحيواو دانش ،عااید ،رتوه نظنم ننش-

چا ... ،است

ب تجرب چا

حضور چسارچوبچناو

نشچاو الق قينا ق دچد .بد

نچن  ،عبارتچاو ابان  ،قينای ندارند؛ ایرا آ چا قيناو خود را اا چسارچوبچناو نچنن
ق گترند .چسارچوب نچن  ،قحيواچای قيننوع دارد قنثالً قنکن اسنت بتنانگر تنواه او
خا ،اا رخدادچا یا یژگ چاو فتزیک

تصویرو بارد (فترنور

اهت .)941 :2113 ،3

چسارچوب نچن در فرایند تت تر توهتد گتينا  ،ناش حتات ایتا قن

اهت  .)945 :دیوید هن  9 :2114( 41تنا  )422دربنارۀ رابطنۀ گتيننا
قيياد است در

توهتد چر قکاهن او ،ق بو ب اريرا

نند (فترننور

چسنارچوب نچنن ،

چسارچوبچاو نچنن بن قثابنۀ

بافت نچن است بر ا سوءتتاچم قجاده در قکاهن چا بتشنير بن دهتنل اخنيالف قحينواو
چسارچوبچاو نچن در نچ قشار ا در الر صورت ق گتنرد .بنراو تحرتنل چنرگونن
قکاهن در بافتچاو ارتباط باید ب چسارچوبچای نچن توج

نتم

تيتت

نندۀ توهتد

تت تر قکاهن اند .در ای ج يار ،قتسور چسارچوب نچن را عبارت اا بافت نچنن درنظنر
گرفي

ب ای رتوه ورتدهایم قتسور رقزگردان در ای

ق توا رقزگردان قوعيتي

اسييارو را

السچا را تبتت

نتم.

بن ترتتنب ،قحصنول تغتتنر بافنت تغتتنر

قوضوعاند ،قحصول تغتتر چسارچوبچناو نچنن دان نت .در این حاهنت ،در رقزگردانن
1. Gillian Brown and George Yule
2 Dirk Geeraert, Gitte Kristiansen and Yves Peirsmen
3. Gitte Kristiansen and Rene Driven
4. Schematic Structures
5. Contextual Model
6. Frame
7. H. G. Widdowson
8. Teunen A. Van Dijk
9. Charles J. Fillmore and Collin Baker
10. David Lee
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قوعيتي  ،چسارچوبچاو نچن او دگرگو ق روند
خا ،را بااننای ق
نند

ق

قوعيتتچا اهزارچاو اجيناع او

نند در رقزگردان اسنييارو نتنز چسنارچوبچناو نچنن او تغتتنر

حا و قوضوعات قحيواچاو قيتا تاند.

 .3موقعيت چندزبانۀ شهر بوكان

رسر قوردنظر قا در ای پژ چش ،یک اا رسرچاو ردنشت با جنيتت تاریباً س صندچنزار
در جنوب اسيا آنربایجا غرب  ،در رنال غرب ایرا عرار گرفين

نتر است

گنویش

رایج در آنجا ،ردو سوران است .گویش ردو سوران  ،اا خانوادۀ ابا چاو ردو ،بنا
گویشچاو اصر سنوران  ،رقنانج  ،چنوراق
اژگان

رسنرو اسنت ن بن هحناظ دسنيورو،

آ ای  ،رباچتچا تتا تچای با چم دارند؛ اقا ب عرت دارابود ریشنۀ قشنير

تاریخ  ،پتوند نژادو رباچتچاو فرا ا  ،چنگ باعنوا ابا
در ایننرا  ،تر ت ن  ،عننرا  ،ارقن ننيا

ردو رناخي قن رنوند

سننوری  ،بننا اسننيتاده اا آ چننا سننخ گتي ن ق ن رننود

(ابواهااسن  .)253 :4961 ،ابا بتشير ارقندا د هت ااجنر قيرنا رسر بو ا  ،ردو
است اهبي

ارقندان تنر ابنا نتنز در برخن ادارهچنا فياهتنت قن

ننند .اقنور ادارو

آقوار در ای رسر ،با اسيتاده اا ابا چاو ردو فارس انجار ق رود چنۀ ناقن چناو
رسن
تر نشت

ادارو ب ابا فارس نوري ق روند؛ اقنا بن عرنت چنمجنوارو بو نا بنا رنسرچاو
حضور تيدادو ارقند تر ابا در ای رسر ،برخن قنردر بنراو انجنارداد

ارچاو رخص را  ،اا ابا تر
تر ابانا ای قنطا

نتز اسيتاده ق

در چن ایگ

چ يند درصورت هز ر ،اا آ اسيتاده ق

ردچا ب سر ق برند ،بنا ابنا

السچا ،اا س ابا انگرت

نتز ابا قتانج براو برعرارو رابطن بنا

ضنيتت را قن تنوا بن بسينری صنورت ،در ضنيتت

ارتباط حنا م در نالسچناو آقنوا
 ،فارس

نردو ،ناقالً آرننا

نند .در ل ،رسر بو ا  ،چسرهاو چندفرچنگن

دارد در آنجا ،ابا فارس  ،ابا عرم آقوا
غریب چا غتر ردابانا است .این

نند؛ چنينت تيدادو درخنور توجن اا

ابنا انگرت ن در بو نا قشناچده نرد .در این
ردو اسيتاده ق رود .قيرنا تنر ابنا در این

السچا ،فا ب ابا فارسن سنخ قن گوینند ابنا تر ن را بن عننوا یکن دیگنر اا

12/6/2014 12:36:07 PM

Text [12] ed 4.indd 105

 / 106رمزگرداني و رمزآميختگي

(مطالعۀ موردي كالسهاي آموزش زبان انگليسي در شهرستان بوكان)

گویشچاو قوجنود بنراو رقزگردانن بن نار ننن گترنند؛ اقنا قيرننا بنوق
السچاو ابا انگرت

را با اسنيتاده اا ابنا

السچا بتشير تحت تأثتر ابا

ننند در نل ،فضناو

ردو است احوالپرسن  ،خنداحنافظ  ،تنبتن

توصت چا دسيورچاو قيرم ب ابا
ابا

نردو برگنزار قن

نردابنا ،
تشنویق،

ردو بتا ق رود .براو توضتحداد قطاهب يناب ،اا

ردو اسيتاده ق رود؛ اقا ترجنۀ قيو  ،ن نر قينناو اژهچنا ،برگنزارو اقيحاننات،

نوري جز ه یاددارت نکي چاو دسيورو ،ب ابنا فارسن انجنار قن رنود .قيرنم ،ق نالل
دسيورو را ب ابا
ند .در ای
ابا

ردو توضتح ق دچد چنگار نوري  ،آ چا را ب ابا فارس بتنا قن -

السچا ،ابا فارس براو نورني قطاهنب ،برگنزارو اقيحاننات ترجنن ،

ردو براو توضتح تتستم درس نتز اقورو چنيو تشویق تسدید ب ار ق ر د.
در ای تحاتق ،صرفاً قوعيتتچاو آقوا

ابا انگرت

بررس

رسن را با تنر ز بر نالسچناو آقوارن

ردهایم؛ اهبي پدیدۀ رقزگردان

دیگر پدیدهچاو قنرتب بنا آ  ،در

السچاو درس دیگر نتز قشسودند؛ ه در پژ چش حاضنر ،بن این دهتنل ،نالسچناو
آقوا

ابا انگرت

را انيخاب ردهاینم ن در آ چنا ،اا سن ابنا انگرت ن  ،نردو

فارس  ،ب صورت چماقا اسيتاده ق رود اا ای جست ،این

نالسچنا ننونن او جاهنب

براو تحاتق دربارۀ رقزگردان اند.
 .4دادههاي تحقيق و شيوۀ گردآوري آنها

در ای تحاتنق ،گتيگوچناو بنت قيرنم داننشآقنواا پ نر در سن
دبترسيا

چسار الس اا قاطع ا ل راچننای را ضنب

نالس اا قاطنع ا ل

نردهاینم .در چنر نالس ،پنساا

چناچنگ با قيرنم ،ینک دسنيگاه ضنب صنوت عنرار دادینم؛ اقنا بنراو اینکن قکاهنن چنا
رقزگردان چا طبتي تر بارند ،ترجتح دادیم افنراد اا قوضنوع تحاتنق اچنداف آ  ،اطنالع
دعتق نداري بارند .تيداد دانشآقواا چر الس ب صورت قتانگت  92 ،نتنر قندتاقنا
تشکتلرد چر الس درس ،یک نتم ساعت ،قدتاقا

ل صداچاو ضنب رنده ،ده

نتم ساعت بود .نخ ت ،قکاهنات ضب رده را آ انگارو سنپس پدیندهچناو قنرتب بنا
رقزگردان
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ن رقزگردانن اسنييارو دربنارۀ آ چنا

قوضوعات قانند روخ  ،تسدید ،پرسش ترجن

صورت گرفي  ،تتکتک ردهاند چنينت قواردو قانند ترجن  ،توضتح ،نوري نکين چناو
دسيورو  ..ن رقزگردانن قنوعيتي در آ چنا رخ قن داد ،قشنخ
قورداسيتاده براو تحرتل دادهچا چنا تيناری

رندهانند .ابزارچناو

تا نتمبنندوچناو قرسنوق اسنت ن در

قادقۀ پژ چش ،دربارۀ آ چا سخ گتيتم .در ای تحاتق ،گتي چاو قيرم را بنا حنرف (ر)
گتي چاو دانشآقواا را با حرف (د) قشخ
ابا چا در قوعيتتچاو رقزگردان

ردهاینم؛ چنيننت بنراو نشنا داد تنواه

رقزآقتخيگن  ،چنرسن ابنا را بنا اسنيتاده اا حنر ف

كتت نشا داده ترجنۀ فارس پارهگتتچا را پایت آ چا آ ردهایم.
 .5رمزگرداني و رمزآميختگي در كالسهاي انگليسي شهر بوكان
د فرایند قوردبح  ،بدی رکلچا در السچاو انگرت

ای رسر صورت ق گترند:

 .5-1رمزگرداني موقعيتي و استعاري

در بخشچاو عبل ،دربارۀ د نوع رقزگردان قوعيتي
قوعيتي  ،قيأثر اا قوعيتت ،عوانت

اسييارو سخ گتيتم .رقزگردانن

اهزارچاو اجيناع است رقزگردان اسييارو بن دهتنل

تغتتر در قوضوع ر و ق دچد .ای د پدیده را در السچاو قوردبح
بافت ،اهزارچاو اجيناع
بافت عتن ای

قوضوعات قطرحرده در الس بررس

باید درحواهچاو

رد .قوعيتت فتزیکن

السچا اا رنر ع تنا پاینا آ چنا ثابنت اسنت تغتتنرو در آ چنا دینده

نن رود؛ چنينت ر اب قيرم راگردا نتز تا پایا جر  ،تاریبناً یک نا بناع قن قانند.
درپ قطاهيۀ دادهچا دریافيتم در س قوعيتت ارتباط بت س ابا فارس  ،ردو انگرت ن
بدی ررح ،رقزگردان اتتا ق افيد :ترجن

توضتح درس ،نوري نکي چاو دسنيورو،

سؤال جواب .قيرم چنگار ترجنۀ قيو انگرت
دسيورو یا چنگار سوال جنواب رقزگردانن قن
قوعيتت ارتباط را ن ر ق
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 قيرم درحال خواند یک قي انگرتند سپس آ را ب ابا

ترجن ق

است؛ بيداا ر خوان  ،آ قني را بن فارسن

ردو توضتح ق دچد:

: the boy who made steam work, pesari ke niruye boxăr ră beم2.
kărbŏrd

انگرت

فارس

bŏ ʔaway ka tarjomakay jwăn be niruy pĕ ʔizâfa dakayn.

ردو

{ پ رو
ب آ اضاف ق

نتر و بخار را ب ار برد (فارس ) .براو اینک ترجن خوب رنود« ،نتنر » را
نتم ( ردو)}.

: Many years ago there was a boy who lived with his grandmotherم 3.

انگرت

xĕyli sălhă piŝ pesari bud ke bă mădarbŏzŏrgaŝ zendegi mikard.

فارس

tʃonka kŏraka mŏzakkaru mofrada, la (his) ʔistifădamăn kƏrduwa1.

ردو

{ختر سالچا پتش ،پ رو بود

بنا قنادربزرگش انندگ قن

نرد (فارسن ) .چنو

پ ره ،قترد قذ ر است ،اا  hisاسيتاده ردیم ( ردو)}.
در اهگوو باك ،قيرم ب صورت قينا ب ،اا س ابا  ،بنراو قنوارد خنا ،اسنيتاده نرده
است .جنر چاو انگرت

 ،قحيویات ياباند ،جنر چاو فارس  ،ترجنۀ قيرم جنرن چناو

ردو نتز توضتحات ا براو ترجن اند .چنا گون
ترجن

رقزگردان ب

قوعيتت ارتباط د ر

ق بتنتم ،رقزگردان ب فارس  ،براو

ردو ،براو توضتح قي صورت گرفي است.
در آ  ،رقزگردان اتتنا قن افيند ،بتنا نکين چناو دسنيورو

ااسوو قيرم است .در ای قوعيتت ،قيرم نکي چاو دسيورو يناب را بن ابنا فارسن بتنا

 .4در ای جنر  ،رن چاو «قترد» «قذ ر» اصاهي ًا ردو نت يند؛ اقا چنو صنورت ترتظشنا تغتتنر نرده اسنت بنا
تبيتت اا نظار آ ای
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ند دانشآقواا نتز آ چا را ب فارس قن نوی نند؛ اقنا قيرنم بنراو رنتافتنر نرد

ق

نکي چا ،آ چا را ب ابا

ردو توضتح ق دچد .قورد ایر ،ننون او اا ای پدیده است:

قيرم درحال تشریح ضنایر قوصوه در ابا انگرت
ب ابا

را

است .ا نخ نت ،این قبحن

ردو توضتح ق دچد؛ سپس براو اینک دانشآقواا  ،نکيۀ قوردنظنر را در جنز ه-

چایشا یاددارت نند ،آ را ب ابا فارسن بتنا قن

نند آ گناه د بناره آ را بن ابنا

ردو توضتح ق دچد:

: ʔagar la ʔawwałi jomlada bět ba mănây ʔamaya, ʔema datwâninم 4.
noktayak law bârawa bƏnusin.
ردو

(اگر در ا ل جنر بتاید ،ب ای قيناست .قا ق توانتم نکي او را در ای قورد بنوی تم).
سپس قيرم رقزگا را تغتتر ق دچد چنت نکي را ب ابا فارس بتا ق

ند:

: hargăh ʔin kalamë dar ʔebtedâye jomle qharâr girad naqhŝe harfëم 5.
…rabti dârad
(فارس )

رن در ابيداو جنر عرار گترد ،ناش حرفربط دارد).

(چرگاه ای

سپس د باره چنا نکي را ب ابا

ردو توضتح ق دچد:

: ʔagar la awwałi jomla bët nâqhŝi.م 6.

ردو

(پس اگر در ا ل جنر بارد.)...
چنا گون

در اهگوو باك ق بتنتم ،قيرم ،نخ ت ،اا ابا

نکيۀ دسيورو اسيتاده ق

ردو بنراو توضنتحداد

ند؛ اقا ب قحض اینکن نوبنت بن نورني نکينۀ دسنيورو ااسنوو

دانشآقواا ق رسد ،و نکي را ب ابا فارسن بتنا قن
ااسوو دانشآقنواا  ،ا د بناره آ را بن ابنا

نند بينداا نگنار

آ نکين

نردو توضنتح قن دچند .در این فراینند،

رقزگردان اا ردو ب فارس براو نورني نکين چناو قسنم درس سنپس رقزگردانن اا
فارس ب

ردو براو توضتحداد نکي چاو قسم صورت ق گترد.

سوقت قوعيتي

در آ  ،رقزگردان رخ ق دچند ،اقنا پرسنش پاسنخ بنت قيرنم

دانشآقواا است .در ای چنگار ،قيرم ب ابا

نردو ،اا داننشآقنواا سنؤال قن

آنا نتز با اسيتاده اا چنت ابا  ،آقادگ خود را براو پاسخگوی اعالر ق
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پاسخداد ب سؤال قوردنظر ،اا ابا فارس اسيتاده ق
دانشآقواا  ،حا و رقزگردان او است
چنا گون
سؤال ق

در اینجا ،ننون چای اا آ را نشنا قن دچنتم.

در جنر چاو ایر ق بتنتم ،قيرم دربارۀ ترجنۀ ینک جنرن  ،اا داننشآقنواا
ند؛ سپس ینک داننشآقنوا ،نخ نت ،بن ابنا

پاسخگوی بتا ق
ق

نند .ای پرسش پاسخ بت قيرنم

نردو ،آقنادگ خنود را بنراو

ند آ گاه جنر را ب ابا انگرت ن قن خوانند بن فارسن ترجنن

ند:
: ʔğâ m∂n bixwenmawa.د-اه

7.

ردو
(آعا ق بخوانم؟)

: to bixwenawa.ر–ب 7.

ردو
(تو بخوا )
: I am a student, man yek dăneŝ ʔamuz hastam.د-ج 7.

انگرت

فارس
(ق یک دانشآقوا چ يم).
در قثال ایر نتز سؤال قيرم ب ابا
ترجن ق

ردو است داننشآقنوا جنرنۀ انگرت ن را بن فارسن

ند:
: jomlay baʔdi ŝamsaddin bixwenawa.ر-اه

8.

ردو
(جنرۀ بيدو را رنساهدی بخواند)
: when water is hot watch your hand, it may burn your handد-ب 8.

انگرت
movăzeb baŝ momken ʔæst dastat besuzad ʔab dar hăle juŝidan ʔæst.

فارس
(اقان

آب ،داغ است ،قواظب با ! قنک است دسيت ب نواد! آب درحنال جورنتد

است).
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در قثالچاو باك ،رابطۀ الق قبين بنر پرسنش پاسنخ ،بنت قيرنم داننشآقنوا دینده
ق رود .پرسش درخواست با اسنيتاده اا رقزگنا

نردو انجنار قن رنود داننشآقنوا

ب ابا فارس پاسخ ق دچد .در اینجا ،رقزگردان اا ردو ب فارس  ،بنراو پاسنخداد بن
سؤالچاو ياب صورت ق گترد.
در س اهگوو قيتا ت باك ،قوضوع بحن

تغتتنرو ننن

قوضوع گتيگو ،ق الر دربارۀ ابا انگرت
اسييارو ،قيرول تغتتر قوضنوع بحن
قيتا ت ،آ اسنت ن چنت
رقزگردان قوعيتي نتز گتيتم

نند؛ یينن در چنرسن حاهنت،
پتشير گتيتم ،رقزگردان

است .چنا گون

اسنت؛ پنس نخ نيت نيتجنۀ تحرتنل این سن اهگنوو

ندار اا آ چنا قصندا رقزگردانن اسنييارو نت نيند .دربنارۀ
قنک است اهزارچناو اجينناع

ینا تغتتنر بافنت ،عاقنل

رقزگردان بارد .ق ئرۀ قشسود در ای س قوعيتت ارتباط  ،آ است
تغتتنر ننن
رر

ننند بنندی ترتتنب باینند دینند چن عنناقر باعن

رد ای ابسار باید نخ ت ،نظار آقوار

ایرا را بررس

بافت فتزیکن نتنز

رقزگردانن قن رننود .بننراو

نتنز رنتوهچناو ارایناب

اقيحاننات در

نتم .دانشآقنواا ایرانن در پاینا د رهچناو آقوارن خنود بایند بنراو

ب اقيتاا اف ب قنظور اتنار د ره ،در اقيحانات رر ت نند .براساس عوانت آقوار
اهزارچاو اجيناع  ،ای اقيحانات ب ابا فارسن برگنزار قن رنوند حين ارایناب چناو
غتررسن قيرم درطول نتمسال نتز باید ب ابنا فارسن صنورت گتنرد .داننشآقنواا بایند
بيوانند قي چاو انگرت

نکين چناو دسنيورو را بن ابنا فارسن بتنا

را ب فارس ترجن

نند؛ اا ای ر و ،قيرم ،ناگزیر است قي چا نکي چاو دسيورو را ب ابا فارس بتا

نند

تا دانشآقواا بيوانند ب سؤالچاو قربوط ب آ چنا در اقيحاننات پاسنخ گوینند؛ اقنا ق نئرۀ
قسم ،ای است
ابا

چرا قيرم براو توضتحداد

ردو اسيتاده ق

رن چناو قني

ینا نکين چناو دسنيورو ،اا

نند .اانظنر قيرنم ،یاددارنت نرد توضنتحات اضناف  ،ضنر رت

ندارد؛ ایرا دانشآقواا  ،نکي چاو قسم را یاددارت ردهاند بتا ای نکي چاو تکنرارو،
حشو قب وط در اقيحانات ،ضر رت ندارد .گوی قيرم عي نکي چاو دسيورو ترجنۀ
قي را ب فارس بتا ق
ق
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ند؛ اقا اقان

نند ،بن بافنت اهنزارچناو اجينناع در فضناو اقيحاننات توجن

توضتحاتش را ب ابا

ردو بتا ق

ند ،فضاو اقيحانات اهزارچناو
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اجيناع در نچنش فيال نت ت .قيرم دانشآقواا در الس ،چسارچوبچنای نچنن اا
بافت اقيحانات اهزارچاو اجيناع دارنند .درپن فينالرند این چسنارچوبچنا اا بافنت
اقيحانات ،رقزگا فارس فيال ق رود
توضتحاتش را ب ابا

ردو بتا ق

عي ای چسنارچوب نچنن  ،فينال نبارند ،قيرنم

نند .اگنر چسنارچوب نچنن نشنا دچنندۀ اهنزارچناو

آقوارنن  ،بافننت اقيحانننات عننوانت اراینناب را چسننارچوب نچننن ارایاباننن بننناقتم
چسارچوبچاو نچن او را

نشانگر این قحنت چناو ارایابانن نبارنند ،چسنارچوبچناو

غترارایابان عرنداد نتم ،ق توا گتت رقزگا فارس درپ فيالرد چسنارچوب نچنن
ارایابان

رقزگا

ردو درپ فيالرد چسارچوبچاو غترارایابان  ،فيال ق رود؛ بندی

ترتتب ،چو رقزگردان چاو باك ب دهتل عاقرتت بافنتچناو نچنن

تصنور نچنن افنراد اا

اهزارچاو اجيناع صورت ق گترند ،قن تنوا سن اهگنوو قنوردبحن را اا قصندا چناو
رقزگردان قوعيتي دان ت؛ بر ای اساس ،رقزگردان قوعيتي در ای
تغتتننر چس نارچوبچنناو نچن ن

السچنا ،قحصنول

ب ن دنبننال آ  ،تغتتننر رقزگننا چنناو اب نني ب ن آ چاسننت.

چسارچوبچاو نچن در ای قورد ،حا و اطالعات دربارۀ بافت اهزارچاو اجيناع انند
دگرگون چسارچوبچاو نچن ناظر بن اهنزارچناو اجينناع  ،سنبب رقزگردانن قنوعيتي
ق رود؛ بر ای اساس ق توا ننودارو را دربارۀ رقزگردان قوعيتي  ،بدی صورت ترستم
رد:

شكل  .1رمزگرداني موقعيتي

در قواردو خا ،،رقزگردان اسييارو نتز اتتا ق افيد ن در اداقن  ،بن آ خنواچتم
پرداخت .عال هبر قوارد یادرده ق توا چند قوعيتت ارتباط دیگر در ای
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ن ر رد

در آ چا ،بت س ابا فارس  ،ردو انگرت

تتا ت ای قوعيتتچاو خا ،با قوارد عبر  ،آ است

 ،رقزگردان اتتنا قن افيند.
ای گون رقزگردانن چنا بن سنبب
انگرت ن در قنناطق ردنشنت ،

تغتتر در قوضوع اتتا قن افينند .در نالسچناو آقنوا

) درطول اقا برگزارو

ب ندرت قوضوع عوض ق رود؛ ایرا قوضوع درس (ابا انگرت

الس ،ثابت ق قاند؛ اقنا درصنورت تغتتنر قوضنوع ،رقزگردانن در این
ق دچد؛ اهبي برخ قوضوعات در ای

السچا قنحصر ب ابا

قوضوعات چنگار سخ گتي ب انگرت

یا فارس  ،تنسا رقزگنا

نالسچنا ر و

ردواند حين بتنا این
نردو را فينال قن

نند.

قيرم چنگار صحبت رد با اسيتاده اا چر رقزگان  ،براو بتا ای قوضوعات یژه ،ب ابنا
ننردو رقزگرداننن قنن
خداحافظ  ،فا ب ابا

ننند قوضننوعات چنيننو تسدینند ،رننوخ  ،احننوالپرسنن
ردو بتا ق روند .در اینجنا ،ننونن چنای اا این قنوارد را نشنا

ق دچتم:
ب فارس است ،اا ب تنوجس

در جنر چاو ایر ،عي قيرم قشغول ترجنۀ قي انگرت

یک اا دانشآقواا  ،آگاه ق رود ااطریق رقزگردان اا فارس ب
ق

ردو ،ا را تسدیند

ند .در ای قوعيتت ،س جنرۀ پایت  ،ب صورت قيواه بتا ق روند:

: he asked why does the fire burn? tʃeră ʔâtaŝ misuzadر-اه ن

انگرت

9.

mădarbozorg.

فارس
(چرا آتش ق سواد قادربزر ؟)

?: ğoy bƏgra ʔağa, ʔawa xariki tʃitر -ب 9.

ردو
(گو

بده آعا! دارو چ ار ق

ن ؟)

: pem xoŝ nya kas la wәtăqh darkam.ر -ج 9.

ردو
(د ست ندارر
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در قوارد باك ق بتنتم ،رقزگردان اا فارس ب

نردو بن دهتنل تغتتنر در

قوضوع ،قثل تغتتر اا قوضوع درس ب تسدید تنبت است .ای قوضوع خا ،،فا ب ابنا
ردو بتا ق رود اا ای ر و ،رقزگردان  ،ضنر رت دارد .یکن دیگنر اا قوضنوعات
باع

رقزگردان ق رود ،روخ

بذه گنوی اسنت ن در اینجنا ،ننونن او اا آ را

ق بتنتم .در جنر چاو ایر ،عين قيرنم درحنال ترجننۀ جنرنۀ انگرت ن بن فارسن اسنت،
دانشآقوا با یافي نکين او خنندهدار در آ جنرن  ،بن رنوخ جنرن او را بن
ق

ند:

نردو بتنا

 : the kettle sings ketri ŝoru bë ʔvăz xăndan kard.ر-اه

فارس

10.

انگرت

( يرو رر ع ب آ ااخواند

رد).

?: ʔâğâ magar xănandayaد -ب 10.

ردو
(آعا قگر خوانندهست؟)
عال هبر روخ
اسيتاده اا ابا

بذه  ،احوالپرس

خداحافظ نتز اا قوضوعات چ نيد ن فان بنا

ردو بتا ق روند .جنر چاو پایت ب ترتتنب ،احنوالپرسن

قيرم را نشا ق دچند:

خنداحافظ

?: baněwi xŏdă, bâšәn korakănر 11.

ردو
(ب نار خدا .بي چا خوبتد؟)

: hamutăn ba xŏdă daspërmر 12.

ردو
(چنۀ رنا را ب خدا ق سپارر!)
قوضوعات خا ،قثل روخ  ،احوالپرسن  ،تسدیند تنبتن  ،فرقنا داد  ،توصنت چنا
تيتت برناق چاو الس براو جر چاو آینده ،صرفاً ب ابا
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ردو بتنا قن رنوند بندی
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ترتتب ،چرگاه یک اا ای قوضوعات بتا قن رنود ،رقزگردانن اا انگرت ن

فارسن بن

ردو صورت ق گترد .ای گون رقزگردان  ،اانوع اسييارو است.
بررس دادهچاو یادرنده نشناا قن دچند در رقزگردانن اسنييارو ،قوضنوعات تيتنت
ق

ننند اا چن رقزگنا خاصن اسنيتاده رنود .اگنر قوضنوعات را اجنزاو قيننای در

چسارچوبچاو نچن خا ،درنظر بگتنریم ،درقن ینابتم فينالرند چنرگونن چسنارچوب
قوضوع در بافت الس ،اباننندا را ب انيخاب رقزگان خا ،سو ق دچد؛ قثالً درپ
فيالرد چسارچوبچاو قوضوع او خا ،قانند تسدید یا روخ  ،رقزگا
ق رود اباننندا اا آ اسيتاده ق

نند .چنا گون

نردو فينال

در دادهچا قشاچده نردیم ،قيرنم

چنگار صحبت رد ب ابا فارس  ،براو چشدارداد ب دانشآقنوا بن دعنت ،رقزگردانن
ق

ردو سنخ قن گویند؛ پنس فينالرند چسنارچوبچناو

ند با اسيتاده اا رقزگا

قوضوع او خا ،چنيو احوالپرسن  ،تسدیند ،رنوخ  ،اقنر نسن  ،باعن
رقزگا

فينالرند

ردو ق رود؛ اقا فيالرد چسارچوبچاو قوضوع قربوط ب درس در نالس

ق تواند چرس رقزگا را فيال ند؛ یين قيرم قن توانند بنراو ترجنن  ،اا ابنا فارسن
براو توضتحداد قطاهب ،اا ابا

ردو اسيتاده ند .ب طنور خالصن قن تنوا گتنت چنر

چسارچوب قوضوع  ،اب ي ب رقزگان خا ،است بر ای اساس ،رقزگردان اسنييارو
ب دهتل دگرگون چسارچوبچاو قوضوع

ب دنبال آ  ،تغتتر رقزگا چاو قربنوط بن آ

رکل ق گترد .در ننودار ایر ،ای پدیده را نشا دادهایم:

شكل  .2رمزگرداني استعاري
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بدی ترتتب ،در السچاو آقنوا
رقزگردان قوعيتي

ابنا انگرت ن در رسرسنيا بو نا  ،چنرد ننوع

اسييارو ر و ق دچند .بررس ای د نوع رقزگردان نشا ق دچند

در چرد حاهت ،چسارچوبچاو نچنن قوجنود در نچن افنراد ،عاقنل رقزگردانن انند .در
رقزگردان قوعيتي  ،چسارچوبچاو نچن  ،راقل اطالعات دربارۀ اهزارچا ،عوانت اجيناع
رقزگننا قيناسننببننا آ چاسننت در رقزگرداننن اسننييارو ،چسننارچوبچنناو نچننن ،
قوضوعات رقزگا چاو قيناسببا آ چا را دربر ق گترند.
 .5-2رمزآميختگي در كالسهاي درس زبان انگليسي

چنا گون

در بخشچاو عبل گتيتم ،در فرایند رقنزآقتخيگن  ،ابانننندا درطنول ینک

پارهگتيار ،ب صورت چماقا  ،اا د ابا اسيتاده ق

نند ب عبنارت دیگنر ،پنارهگتيارچنا

راقل عناصرو اا چرد ابا است .قواردو قييدد اا ای پدیده را ق تنوا در نالسچناو
آقوا

ابا در قناطق ردنشت یافت .در قثالچاو عبنل ن قصندا رقزگردانن بودنند،

اباننندا پساا پایا یافي یک پارهگتيار یا جنر رقزگردان قن
ارتباط او خا ،در ای

ردنند؛ اقنا در قوعيتنت

السچا ،رقزگردان درقتا جنر صورت ق گتنرد گناه ینک

جنر  ،حا و عناصرو اا چرس ابا فارس  ،ردو انگرت

است .ای قوعيتت ارتبناط ،

ب پدیدۀ توضتحداد نکي چاو دسيورو قي چاو ترجن رده ،قربنوط اسنت .عين قيرنم
رن چاو انگرت

را قن خوانند قينایشنا را توضنتح قن دچند ینا اقنان

ن ینک نکينۀ

ردو فارس اسيتاده قن

نند .در اینجنا،

دسيورو را ررح ق دچد ،چماقا  ،اا د ابا
ننون چای اا ای قوعيتت را ن ر ق
قيرم ،نخ ت ،جنرۀ انگرت

نتم:

را رن بن رنن قن خوانند چنر اژه را بن ابنا

ند .در ننوننۀ اینر،

توضتح ق دچد؛ اقا در چنت چنگار ،قيناو اژهچا را ب فارس بتا ق
عبلاا تناررد جنر  ،س ابا انگرت

 ،فارس

نردو

ردو ب ار ق ر د:

: xeyli sălhă piŝ there was gozaŝtay there is tʃonkaر 13.

ردو

انگرت
فارس
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ردو

فارس

انگرت

Who yăni ʔensăn hătua manyakay dabëta ke.

ردو

فارس

ردو انگرت
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}ختر سالچا پتش (فارس ) جود دارت (انگرت
است (انگرت

)

)؛ چو ( ردو) ( )whoب قين ( ردو) ان نا (فارسن ) اسنت ( نردو)،.

قين آ ق رود ( ردو):

(فارس )}.

در جنرۀ ایر نتز قيرم درصدد توضتحداد
را ب ابا انگرت
ند:

رن چاو قيضاد است .در ای حاهت ،رنن

ق خواند چماقا  ،آ را بن

چنگار ،با اسيتاده اا رقزگا
ق

گذري ( نردو) جنود دارد

نردو توضنتح قن دچند؛ هن در چننت

ردو ،براو قينا رد

اژهچا اا رقزگنا فارسن نتنز اسنيتاده

: wrong lagał right motazădda. right yâni dorost.1ر 14.

فارس

ردو انگرت

ردو انگرت

ردو انگرت

{ wrongقيضاد ( ردو)  rightاست right .یين ( ردو) درست (فارس )}.
در ننون چاو باك ،قيناو رن چاو انگرت

 ،چماقا با اسنيتاده اا رنن چناو نردو

فارس بتا ق رود .بتشير رن چاو ردو ب اررفي در این قوعيتنت ،فينلچناو ربطن
حر ف اضاف اند

فارس اسيتاده ق روند .در قثالچاو باك،

چنراهبا رن چاو انگرت

جنر ن او احنند ،رنناقل رن ن چننای اا چننرس ن ابننا اسننت ای ن قننوارد ،قصنندا چنناو
رقزآقتخيگ اند .در ای

نالسچنا ،رقزآقتخيگن قيننوكً اقنان رخ قن دچند ن قيرنم،

قشغول توضتحداد ترجنۀ فارس جنر چاو انگرت
نکي چاو دسيورو با اسيتاده اا ابا

یا بتا قينناو اژهچنا توضنتحداد

ردو اسنت .در این حاهنت ،توضنتحات قيرنم نورني

نن رود ب عرت توضتحداد چماقا قي انگرت

ترجنۀ فارس ب سترۀ ابا

نردو،

ای چرس ابا  ،ناخودآگاه در چم ق آقتزند.
در بخش عبل ،قتسور چسارچوب نچن

ارتبناط آ بنا رقزگنا چناو خنا ،را قيرفن

ردیم نشا دادیم در پدیدۀ رقزگردان  ،ابا فارس ب یک چسارچوب نچنن خنا،
رقزگا

ردو نتز ب چسارچوب نچن او دیگر اب ي است .درپ فينالرند چنر ندار اا

 .4اژۀ «قيضاد» نتز اصاهياً ردو نت ت؛ اقا چو در اینجا ،ب تبيتت اا نظار آ ای
ردو عرار دادهایم.
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ردو ترتظ رده است ،آ را دراقرۀ رقزگا

Text [12] ed 4.indd 117

 / 118رمزگرداني و رمزآميختگي

(مطالعۀ موردي كالسهاي آموزش زبان انگليسي در شهرستان بوكان)

این چسنارچوبچننا در بافننت ننالس ،رقزگننا
چسارچوب نچن  ،باع

اب نني بن آ نتننز فيننال قن رننود تغتت نر

رقزگردان ق رود .در رقزگردان قوعيتي  ،چسارچوبچنا اا چنم

جدا بودند بدی سبب ،رقزگا چنا نتنز اا چنم تتکتنک رنده بودنند؛ بن چننت دهتنل ،د
چسنارچوب د رقزگننا را بن صننورت د ننننودار جندا اا چننم ترسنتم ننردهاینم؛ اقننا در
بتشير راقل توضتح نکي چاو دسيورواند ،سن ابنا بنا چنم آقتخين انند .در

قثالچاو باك

فرایند رقزآقتخيگ  ،برخالف رقزگردان  ،رقزگا چا چسارچوبچاو نچن  ،اقالً اا چم
جدا نت يند؛ برک با یکدیگر آقتخي ق روند .در جنر چاو رقزآقتخي  ،اژهچناو انگرت ن ،
قييرق ب

اژهچاو فارس نتز قييرق ب ترجنۀ قي اند عناصنر ارتبناط قثنل فينل

ياب

حرفاضاف نتز ب ابا

ردو تيرق دارنند .قيرنم بنراو توضنتحداد نکين چناو دسنيورو

ترجن چاو نوري رده ب ابا چاو انگرت
ای ق ئر  ،باع

پدیدآقد چنت ساخيار آقتخي او ق رود.

حال ،ای سؤال قطرح ق رود
تبتت

فارس  ،اا رقزگا ابا

ردو اسيتاده ق

نند

چگون ق توا ای پدیده را چناچنگ با قباح

رد .اگر د چسارچوب نچن ارایابان

عبنل

غترارایابان  ،رقزگا چاو قربوط بن آ چنا

را درنظر بگتریم ،ق توا گتت در اینجنا ،چنرد چسنارچوب نچنن  ،چنماقنا بن صنورت
ناع

 ،فيالاند ب چنت دهتل ،رقزگا چاو قربوط ب آ چا نتز بن رنکل چنماقنا اسنيتاده

ق رنوند .سناخيار جنرن چنای
ب گون او است

ن درنساینت ،طن فراینند رقزآقتخيگن پدیند قن آینند،
ن گتينتم ،چنگنار

گوی با ساخيار چرس ابا تتا ت دارد .چنا گونن

رقزگردان  ،د چسارچوب نچن  ،اقالً اا چم جدا بودند ب چنت سبب ،رقزگنا چنا نتنز
اا یکنندیگر تتکت نک رننده بودننند؛ اقننا در اینجننا ،آقتخيگ ن رقزگننا چننا نشننا ق ن دچنند
چسارچوبچاو نچن  ،اقالً اا چم جدا نت يند
چای ادغاررده 4سر ار داریم؛ بدی صورت

ضيتي آقتخي دارند .در اینجا ،با حنواه-
گنوی در این پدینده ،چسنارچوبچناو

نچن با چم ادغار ردهاند .چسارچوب نچن ارایابان با چسارچوب نچن غترارایابانن ادغنار
ق رود حواۀ سوق رکل ق گترد
قي انگرت

ترجنۀ فارس ب ابا

داراو رقزگان آقتخي است .فرایند توضنتحداد
ردو ،د چسارچوب نچن ارایابان

غترارایابانن را

1. Blended Domains
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فيال ق

ند ب چنت دهتل ،رقزگا چاو اب ي بن آ چنا نتنز بن صنورت چنماقنا  ،فينال

ق روند ساخي آقتخي را پدید ق آ رند .در ننودار ایر ،ای پدیده را نشا دادهایم:

شكل  .3رمزآميختگي

 .6عوامل مدؤثر در رمزگرداندي و رمزآميختگدي در تعامدلهداي زبداني در
كالسهاي آموزش انگليسي

تأثتر عواقل اجيناع

فرچنگ بر ابا  ،اجينابناپذیر اسنت در بخنشچناو عبنل ،چسنار

عاقل قؤثر بر رقزگردانن  ،رناقل فاصنرۀ اجينناع  ،قتنزا قنزهنت ،رسننتت ،نانشچناو
عاطت

ارجاع را قيرف

ردیم .در ای بخش ،با بررس بيض اا ای عواقل ق

ورتم

تأثتر آ چا بر فرایند رقزگردان در السچاو آقوار انگرت ن در رنسر بو نا را نشنا
دچتم.
فاصرۀ اجيناع  ،بتانگر نوع رابطۀ افراد است ق توا آ را پتوسنيارو درنظنر گرفنت
د سرحد

اا یک طرف ،با بتشيری حد چمب يگ

نيری حد چمب يگ

بتشيری فاصرۀ اجينناع قشنخ

صنتنتت ،اا طرف دیگنر ،بنا
قن رنود .رقزگنان

ن بنراو

نشا داد چمب يگ ایاد رابطۀ صنتن بت افراد انيخاب ق رود ،بن رنک ،قيتنا ت بنا
رقزگان است
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قنک است یک اا ای د حند بارند .اسنيتاده اا ابنا
چمب يگ ایاد قتا قيرم راگردا است

نردو در این

ب پتشتنۀ قشنير

نالسچنا نشنانگر

ابنان  ،فرچنگن

عنوق

آنا بااق گردد درقاابنل ،ابنا فارسن را قن تنوا داراو چنمب نيگ او نم دان نت.
رقزگردان اا فارس ب

ردو ،قنک است براو نشا داد چمب يگ ایاد صورت گترد.

یک دیگر اا عواقل قنؤثر بنر ننوع انيخناب رقزگنا  ،رسننتت اسنت .اگنر رسننتت را
چنيو پتوسيارو درنظر بگتریم ،یک سرحد آ  ،با بتشيری رسنتت سرحد دیگنر

بنا

نيری رسنتت ،چنراه است ،ای د عاقل نتز بر فرایند رقزگردان قؤثرند .فارسن  ،ابنا
رسن است قي چاو رسن
قوردبح

آقوارن بن این ابنا نورني قن رنوند .در نالسچناو

نتز براو تنار نوري چا ترجن چنا ،بن تنأثتر اا عنوانت آقنوا

رسن  ،اا ابا فارس اسيتاده ق رود اا ابا
چنيو روخ

قوعيتنتچناو

ردو ،بتشير در قوعيتنتچنای غتررسنن

تسدید ب ار ق ر د .رقزگردان اا فارس بن

نردو بناهيکس نتنز در

ب تارو اا قوارد ،قيأثر اا ای عاقل است.
دیگر عاقل ب تار قسم در رقزگردان  ،ناشچاو ارجاع
عواقل رقزگردان  ،ای است

عاطت ابنا اسنت .یکن اا

یک رقزگا براو بتا اطالعات ارجاع

رقزگا دیگنر

براو بتا ناش عاطت اسيتاده ق رود .درپ بررس ننون چنا درقن ینابتم اا ابنا

روخ اسيتاده ق رود چنت ق ئر نشنا قن دچند

براو تنبت  ،فرقا داد  ،احوالپرس
رقزگا

ردو ،حا و قتاچتم عاطت ایاد است؛ اقا ابا فارسن بنراو آقنوا

ب ار ق ر د بندی ترتتنب ،تواننای
رقزگردان را ای گون توصت
اا رقزگا

ردو اسيتاده قن

نردو،

رد

ترجنن

نار رد ارجناع دارد؛ بنر این اسناس قن تنوا
قيرم راگرد براو انياالداد قحيویات عناطت ،

ننند بنراو بتنا قحينواو ارجناع

اطالعنات  ،رقزگنا

فارس را ب ار ق گترنند .این پدینده عنال هبنر رقزگردانن  ،در رقزآقتخيگن نتنز دینده
ق رود .در ننون چاو رقزآقتخيگن  ،بتشنير رنن چنا فارسن انند حنر ف ربن  ،حنر ف
اضاف
ق

فيلچا ردو چ يند؛ بدی ترتتب ،ای پتوسنيار حين در رقزآقتخيگن نتنز صند
ند .بتشير رن چاو داراو قحينواو آقوارن  ،فارسن

نيری قتزا اا بار آقوار
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فارس را ر و ای د پتوسيار ،ای گون تيتنت
عاطت

نردو ،داراو بتشنيری بنار

نرد ن ابنا

نينری بنار اطالعنات اسنت فارسن نتنز نينری بنار عناطت

بتشنيری بنار

اطالعات را دارد .رقزگردان چا ب عصد انياال بار عاطت یا اطالعات  ،اا ای پتوسيار پتنر و
ق

نند.
السچا ،رقزگا

در ای

ردو ،نانش نننادی ایتنا قن

نند؛ اهبين اضنح اسنت ن

ق توا اا ابا فارس چنم بنراو توضنتحداد قطاهنب ینا احنوالپرسن اسنيتاده نرد؛ اقنا
رقزگا

ردو براو نشا داد چمب يگ عوق

چنا گون

چویت بوق ب ار ق ر د.

در ای بخش دیدیم ،در فرایندچاو رقزگردان

ردو با چمب يگ عوو ،رسنتت م ،انياال اطالعات عناطت

رقزآقتخيگ  ،رقزگنا
نشنا داد چوینت بنوق ،

قرتب است رقزگا فارس نتز با چمب يگ ضيت  ،انياال اطالعات ارجاع

پتنر و اا

عننوانت رسننن آقوارنن ارتبنناط دارد .چننر نندار اا اینن عواقننل چنگننار رقزگرداننن
رقزآقتخيگ  ،قانند انگتزهچای  ،ابانننندا را بنراو اسنيتاده اا رقزگنان خنا ،تحرینک
ق

نند .عواقر

رقزگا

ردو را فيال ق

نند ،انگتخيار بوق

4

عواقر

رقزگا

فارس را فيال ق

نند ،انگتخيار رسن آقوار  2نار دارند .چنگار رقزگردان اا رقزگنا

نردو بن فارسن

بناهيکس ،این د انگتخيننار درحنال رعابنت تياقنل بنا یکدیگرننند

چر داقشا غاهب رود ،رقزگا قربوط ب آ  ،فيال ق رود؛ قثالً در بافت ترجن

نورني

جز ه ،انگتخيار رسن آقوار  ،غرب دارد بدی ترتتب ،رقزگا فارس  ،فيال قن رنود؛
اقا در بافت احوالپرس  ،توضتح تنبت  ،انگتخيار بنوق غربن قن
فيال ق رود .ای

نند رقزگنا

نردو،

ضيتت رعابت انگتزهچا در رقزگردان را در رکل ایر ق تنوا قشناچده

رد:

1. Native Motivation
2. Formal Educational Motivation
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شكل  .4انگيختارهاي موثر بر رمزگرداني

رقزآقتخيگ را نتز ق توا برح ب این د انگتخينار ،بندی صنورت توضنتح داد ن
عي در فرایند رقزآقتخيگ  ،اا ابا چاو فارس
رود ،چرد انگتخيار ب صورت چماقا  ،فياهتت ق

ردو ،ب صورت چماقا اسيتاده قن -

نند چت

دار ننن توانند دیگنرو را

نار بزند؛ اا ای ر و ،ب دهتل فياهتت چنماقنا چنرد گنر ه اا انگتخيارچنا ،رقزگنا چناو
اب ي ب آ چا نتز ب صورت چماقنا حضنور دارنند بن چننت دهتنل ،آقتخين قن رنوند.
ننودار ایر ،ای

ضيتت را نشا ق دچد:

شكل  .5انگيختارهاي موثر بر رمزآميختگي
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 .7نتيجهگيري

ابنا انگرت ن در قنناطق ردنشنت ،

بررس دادهچا نشا ق دچد در نالسچناو آقنوا

رقزگرداننن چنناو قننوعيتي  ،اسننييارو نتننز رقزآقتخيگنن

جننود دارد اینن سنن نننوع

رقزگردان  ،ب ردت ب چسنارچوبچناو نچنن قشنار ا در نالر ،اب ني انند .بنراسناس
یافي چاو ای قااه  ،عاقل تيتت

نندۀ نوع رقزگردان  ،چسارچوبچاو نچن افراد است ن

اطالعات دربارۀ قوعيتت قوضوع را دربنر دارد .تغتتنر چسنارچوبچناو نچنن قنرتب بنا
اهننزارچنناو قيتننا ت اجيننناع  ،رقزگرداننن قننوعيتي را پدینند قنن آ رده دگرگننون
چسارچوبچاو نچن قرتب با قوضوعات خا ،،سبب رکلگتنرو رقزگردانن اسنييارو
ق رود؛ عال هبر ای  ،بررس دادهچا نشا ق دچد ایا
بتشيری بار عاطت

ردو ،رقزگان ننادی اسنت ن

چویي را دارد نشانگر چنمب نيگ ایناد افنراد در قوعيتنت ارتبناط

است؛ عال هبر ای  ،ابا فارس  ،رقزگان حا و بتشيری اطالعات ارجاع

رسنتت ایاد

است فاصرۀ اجيناع او ایاد را نشا ق دچد .چریک اا ای عواقنل بن قثابنۀ د انگتخينار
ر اند رعابت تيادل بت آ چا پدیدهچاو رقزگردان
در رقزگردان اا فارس ب

ردو ،انگتخيار بنوق

رقزآقتخيگ را نشا ق دچند.

در رقزگردانن اا نردو بن فارسن ،

رقزگا رسن آقوا  ،فيال است .در فرایند رقزآقتخيگ  ،چرد انگتخيار با چنم درحنال
تياقلاند چت
ظسور قن

دار بر دیگرو غاهب نت ت بدی ترتتب ،د رقزگا ب صنورت تر تبن

ننند .در رقزگردانن چناو قنوعيتي

اسنييارو ،اهنزارچنا عنوانت اجينناع ینا

قوضوعات خا ،ب صنورت چسنارچوبچنای در نچن افنراد ،در نن

بنا رقزگنا چنای

خا ،،چنراه ق روند .فيالرد ای چسارچوبچاو نچنن قاننند چسنارچوبچناو نچنن
ارایابان

غترارایابان در نچ افراد ،باع

فيالرد رقزگا چناو فارسن ینا نردو قن -

رود .در ل ،بررس دادهچاو تحاتق نشنا قن دچند قتنا ابنا (رقزگنا ) ،بافنت نچن
(چسارچوبچاو نچن ) در ای قوعيتتچاو ارتباط  ،چمب يگ او عنتق جود دارد.
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