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  زاد دفاع شده است. و حسيني كناري ترتيب دكتر يوسفيان به ةنظري و مشاور
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  چكيده 

هاي  اين مقاله سعي دارد با تكيه بر روش تحليل گفتمان فركالف و تأكيد او بر تعامل ميان پديده
تواند  هاي اجتماعي نشان دهد كه چگونه ترجمة آثار نمايشي از فرهنگ مبدأ مي و بافت ها زباني، متن

هاي متفاوتي را توليد كند. برگردان  لبِ زبان مقصد قرار گرفته و برداشتهاي غا تحت تأثير گفتمان
هاي برتولت برشت به دليل وجود تلويحات تاريخي متناسب با وضعيت اجتماعي  نامه فارسي نمايش

هاي مطالعاتي براي اثبات  ايران در فاصلة دو دهة پرآشوب پنجاه و شصت خورشيدي بهترين نمونه
  شوند.  محسوب مي باالفرض 

هاي  هاي اولية آن به شيوه تحليلي انجام پذيرفته و داده -كاوي توصيفي اين تحقيق به روش نمونه
دهد كه  اند. مقالة حاضر نشان مي اي و يا مواجهة مستقيم با متون زبان اصلي گردآوري شده كتابخانه

نگي مستتر در زبان مبدأ هاي فره مترجمان ايراني آثار برشت به شكلي خودآگاه يا ناخودآگاه داللت
سياسي خود و يا روحية انقالبي تودة مخاطبانشان در هر دورة تاريخي تغيير  هاي را به تبع گرايش

اند. به اين منظور، از ميان چهل برگردان متون  داده و متناسب با تقاضاي گفتماني جامعة خود ساخته
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، »ماتي ،ارباب پونتيال و نوكرش« نامة هاي متعددي از چهار نمايش نمايشي برشت در ايران، ترجمه
هاي اين  اند. يافته مورد بررسي قرار گرفته »ياهاي سيمون ماشارؤر«و  »در جنگل شهر«، »بعل«

 - اي از آثار نمايشي برشت در ايران متناسب با بسترهاي سياسي دهد بخش عمده پژوهش نشان مي
 -حدي در سطح واژگاني و مفهومي م تاك تسد –هاي غالب هر دوره اجتماعي تأثيرگذار و يا گفتمان
  اند.  مشمول تحريف فرهنگي شده

  
  .نورمن فركالف هاي فارسي، تحليل گفتمان، نامه نمايش تئاتري، برتولت برشت، ترجمة: يكليدگان واژ

  

 مقدمه .1

نويس بزرگ تاريخ و  نظران حوزة تئاتر، يكي از چند درام ، به زعم بسياري از صاحب1برتولت برشت

هاي مختلف اجتماعي و  هاست در دوره رود و دهه شمار مي  يكي از سازندگان دنياي نوين درام به
هاي او توسط چندين مترجم  نامه فرهنگي مورد توجه اهالي تئاتر ايران نيز بوده است. برخي از نمايش

ند. پژوهش ا به زبان فارسي برگردانده شده - هو يا حتي در يك دور -  تاريخي هاي مختلف در دوره
هاي متعدد  هاي معنادار در اين برگردان حاضر قصد دارد به شناخت و ارزيابي جامعي از تفاوت

هايي كه بر مفهوم كلّي اثر سايه افكنده و گاه دريافت مخاطب را دگرگون  توجه نشان دهد؛ تفاوت
ند شد. اين رويكرد از منظر تحليل گفتمان فركالف بررسي خواه شده ذكرهاي معنادار  كنند. تفاوت مي

 ةكالمي و رابط وقوع متن يا نوشتار، گفتار، ارتباطات غير ةبه مجموعه شرايط اجتماعي، زمينعمدتاً 
ارزش تاريخي خود  ،هاي مورد نظر هر كدام از ترجمهپردازد.  هاي كلّي مي گزاره ها در ساختار و واژه

رسد. به بيان ديگر برگردان  هي به نظر ميها به گفتمان دوران خود امري بدي را داشته و وابستگي آن
هاي برشت به زبان فارسي در هر دورة تاريخي مشمول نوعي دگرگوني و اغتشاش زباني  نمايش
يند ترجمه به گفتمان آكند كه وابستگي ذاتي فر اند. رويكرد نظري بحث اين امكان را مهيا مي شده

 بررو   پيش پژوهشرجم به اثر روشن شود. ديد مت ةجاري در هر دورة تاريخي بررسي شده و زاوي

 داراي است. اين خوانش، آن از خوانشي درواقع ترجمة آثار نمايشي برشت، كه است مبتني فرض اين

 گفتماني وجوه اين توان مي انتقادي گفتمان تحليل از استفاده با كه متفاوتي خواهد بود گفتماني وجوه

   شود: ال كلي مطرح ميؤخت. مبتني بر اين فرض يك سها بازشنا برگردان در را آن معناسازي و
شمسي تا چه  شصتو  پنجاهنمايشي برشت در فاصلة دو دهة  فارسي آثار ةيند توليد ترجمآفر

  ت گرفته و تا چه حد فارغ از آن بوده است؟أهاي زمانه نش حد از گفتمان

 

1
 Bertolt Brecht  
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   يم داد:ابتدا به دو پرسش زير پاسخ خواه ،براي پاسخ دادن پرسش اصلي پژوهش
 نمايشي متون از فارسي هاي ترجمه در انتقادي گفتمان تحليل منظر از معناداري هايتفاوت چه

  دارند؟ وجود برشت

 متن با معنايي هاي  تفاوت چه انتقادي، گفتمان تحليل منظر از هاترجمه در معنادار هايتفاوت

  كند؟مي پيدا اصلي
هزار صفحه شعر، هزار و پانصد صفحه رمان و نامه،  هزار صفحه نمايش  برشت بيش از سه

داستان كوتاه و بيش دو هزار صفحه مطلب در زمينة نظريات هنري، تئاتري و سياسي نگاشته است. 
هايش بيشتر  نامه كه نمايش حال آن ؛اند هايي شخصي از ميان اين انبوه، شعرهايش اغلب تجربه

فارسي از اين نويسنده تا  ةيك عنوان ترجم و چهلگيرند. از مجموع  مي بر موضوعات اجتماعي را در
و باقي آثار مربوط به  1349-1341هاي  آخر دهة شصت خورشيدي، سيزده عنوان مربوط به سال

تئاتر  ةهاي خاص سياسي به مقول شود. اين امر خود نشانگر گرايش مي 1357- 1350هاي  سال ةفاصل
بر افزايش را  1357- 1350هاي  سال بينونق تئاتر ايران ثير رأو ترجمه در اين ايام است. البته نبايد ت

اندركاران تئاتر به آثار برشت ناديده گرفت. مترجمان بسياري چه از فعاالن  توجه مترجمان و دست
اما به دليل نبود  ،اند هاي فرهنگي و ادبي به ترجمة آثار وي پرداخته حوزة تئاتر، چه از ساير حوزه

   .2هاي برشت صورت نپذيرفته است ه، هنوز ارزيابي دقيقي از ترجمهپژوهشي علمي در اين زمين
 يندآمطالعة فر ،رو پيش پژوهش حصول قابل هدف ترينمهم ،تحقيق ةلئمس هايظرفيت بر مبتني

 در مختلف هايگفتمان ثيرأت ميزان شناسايي منظور به ،ايران در برشت نمايشي آثار ةترجم توليد

  است.  نمايشي آثار اين برگردان رد متفاوت تاريخي هايدوره
يند ترجمه به گفتمان جاري در هر دورة آبراساس رويكرد نظري اين مقاله، وابستگي ذاتي فر

هاي معنادار گفتماني موجب شناخت بيشتري  رود و بررسي تفاوت شمار مي  تاريخي امري بديهي به
ستيابي به هدف پژوهش، ابتدا منظور د يند خواهد شد. بهآاز متن اصلي و نيز از خود اين فر

پاية آن،  بررسي شده و سپس بر 3نورمن فركالفبنياد روش تحليل گفتمان  - هاي زبان شاخص

 هاي برشت تحليل خواهند شد. هاي فارسي چهار نمونة مطالعاتي منتخب از نمايش برگردان

 

 بحث  پيشينة تحقيق و سوابق نظري .2

آن هم از منظر  ،ردان آثار نمايشي به زبان فارسيكنون چند پژوهش مرتبط با تحليل برگ تا
كارآمدي الگوي تحليل «توان به مقالة  صورت گرفته است كه از آن ميان مي ،شناسي فرهنگي نشانه

» اثر جيمز جويس» خواهران«شدة  گفتمان انتقادي فركالف در نقد و ارزيابي برابرها در متون ترجمه
 

هر است.  داده 2- 1 بزرگم يف شيرين  تال يران  تئاتر ا بر  يشي  نما ترجمه متون  تاب تاثير  برگرفته از ك بخش  اري اين  اي آم   ه
 

3
 Norm an Fairclough  
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معصومه ارجمندي، ارسالن گلفام و عاليه كرد زعفرانلو  زاده، فردوس آقاگلكه توسط )  1389(
 ةشناسي ترجم نيز پژوهشي پيرامون آسيب زاد محمود حسيني .اشاره كرد ،صورت گرفتكامبوزيا 

در خانة هنرمندان ارائه گرديد.  1384صورت سخنراني در بهمن  آثار نمايشي برشت انجام داده كه به
   ست كه در اين حوزه برداشته شده است.ا  هايي پژوهش ايشان از نخستين گام
رسالة م  2005در حوزة مطالعات ترجمه در سال  ،پژوهشگر يوناني ،4ديمتريس آسيماخلوس
يك امر اجتماعي؛ برگردان متون سياسي برشت در  همثاب ترجمه بهدكتري خود را با عنوان، 

كند. آسيماخلوس  عي بررسي ميامري اجتما  همانندنگاشت. او در مطالعات خود ترجمه را ، 5يونان
نامة برشت را از منظر تحليل گفتمان و  ترجمة بخشي از يك متن سياسي، يك شعر و يك نمايش

در قالب « رسيد كه  مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه 6شناختي پير بورديو چارچوب جامعه
شان،  داشتن منافع نظر در شوند كه با ها توسط افرادي در اجتماع استفاده مي نمادين، ترجمه

 »گفتماني، فرهنگي و زيبايي شناختي دارند - هاي متفاوتي در يك بافت اجتماعي گيري جبهه
(Asimakoulas, 2007: 5) .  

؛ وجه نماييم يگيريبه اقتضاي مسئلة اين تحقيق، الزم است كه تحقيق را همزمان در دو وجه پ
  هاي معنادار و تحليل گفتمان از ديد فركالف.  وتهاي تئاتري و وجه دوم، تفا اول، مرور ترجمه

  

 . چارچوب نظري تحقيق3

  . مطالعات ترجمه براي تئاتر3- 1
يندهاي آرود و فر هاي زباني فراتر مي شناختي از تحليل داده تحليل گفتمان در مطالعات زبان

انون توجه خود قرار گيري گفتمان را در ك ثر بر شكلؤم 7هاي موقعيتي و بينامتني ايدئولوژيك و بافت
پردازان به نقش گفتمان در  است كه نظريه 1980و اوايل  1970هاي  دهد. تنها از اواخر دهه مي

اند. در اين  مطالعات ترجمه توجه فراوان نشان داده و كارهايي گسترده در اين حوزه صورت داده
ويژه نمايش بيان   دبي و بهمتون اة دربارة ترجم نظريات خود را 8پاتريس پاوي 1987راستا در سال 

فرد  به هاي منحصر ها و عمل ترجمه اشاره داشت و به ويژگي رناشدني ميان نظريهكرد. او به فاصلة پ
و باور داشت  كرد زبان و لحن هر نويسنده پرداخت. پاوي ترجمه را همچون نوعي اقتباس تلقي مي

عنوان  ،زبان صحنه افتد. يك كل اتفاق مي همانندكه ترجمة واقعي و اصيل تنها در سطحي از ميزانس 
 9»فرهنگي اجرا خوانش درون«شناسي تئاتر است كه مقاالت  الت او در زمينة نشانهامق مجموعه

  ) در اين مجموعه جاي دارند.1990( 10 »تئاتر در تقاطع فرهنگي« و )1996(
 

4 Dimitris Asimakoulas  
5

 Translation as Social Action: Brecht’s ‘Pol itical Texts’ in Greek 
6

 Pierre Bourdieu  
7

  Intertextuality  
8

  Patice Pavis 

9
 The Intercultural Performance Reader 

10
  Theatre at the crossroad of culture  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 25

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-4129-en.html


 1394)، بهمن و اسفند 28(پياپي  7، شمارة 6دورة                                                                            جستارهاي زباني

 

 121

وجب تسريع م ،مطالعات ترجمه مطالعات پسااستعماري در گرايي و ت ظهور كثر 1990سال 
شد. مطابق اين مفهوم كه توسط سوزان  11گيري مفهومي پويا از فرهنگ به نام چرخش فرهنگي شكل
 »فرهنگ«ارائه گرديد به جاي لغت و يا متن،  ،، دو صاحب نظر مطالعات ترجمه13و آندره لفور 12بسنت
اي براي انتقاد  عنوان واحد عملياتي ترجمه شناخته شده است. همچنين ترجمه ديگر تنها وسيله به

را با يكديگر  مه  از  هاي نامتقارن و دور تواند حتي فرهنگ اي است كه مي ها نبوده، بلكه عرصه فرهنگ
هاي ادبي  تاريخ ترجمه، خود تاريخ نوآورياز نظر بسنت،  تركيب كرده و فضاهاي جديدي ايجاد كند.

اين مترجم و اينجا از آثار ثير از فرهنگ ديگر است. در أگيري يك فرهنگ با ت وچگونگي شكل
 15مترجم همچون نويسنده ،14ترجمه براي تئاتر توان به شناسي مي پرداز بريتانيايي حوزة زبان نظريه
  اشاره كرد.  16»پذيري براي اجرا ترجمه«و 

  
  هاي معنادار و تحليل گفتمان از ديد فركالف . تفاوت3- 2
ها در زبان گفتار و نوشتار و  كرد جملهطور كلي موضوع تحليل گفتمان عبارت از بررسي كار به

تري مانند بند، مكالمه و مصاحبه است. تحليل گفتمان به معناي  چگونگي توليد واحدهاي معنادار بزرگ
 ةتحليل گفتمان انتقادي مطالع دهد. وجو براي يافتن آن چيزي است كه به گفتمان انسجام مي جست
فركالف از ماعي قدرت، فرهنگ و ايدئولوژي است. اي روابط پيچيده متن و شناخت اجت رشته چند

دهد: متن، كردار گفتماني، كردار اجتماعي، از نظر  اي را ارائه مي اليه تحليل گفتمان انتقادي الگوي سه
از نظر فركالف تحليل متن «هاي صوري متن است.  هاي زباني و ويژگي او تحليل متن، تحليل ساخت

ان، دستور نظام آوايي و انسجام در سطح باالتر از جمله است. شامل تحليل زباني در قالب واژگ
آقا » (گيرد هاي معنايي را دربرمي دستوري و هم ويژگي - هاي واژگاني تحليل زباني هم ويژگي

مان به تحليل مزكه ه مگر اين ،توان محتوا را تحليل نمود او معتقد است كه نمي .)38: 1385زاده،  گل
با عوامل  ،روند شمارمي  زباني به باط اين صورت و معنا كه از عوامل درونصورت نيز بپردازيم. ارت

ترتيب تحليل  بدينشود.  تعريف مي تحليل گفتمانگيري متن است،  زباني كه زمينة اجتماعي شكل برون
 يزبان گيري معنا و پيام واحد زباني را در ارتباط با عوامل درون چگونگي تبلور و شكل«گفتمان 
ن، واحدهاي زباني، محيط بالفاصله زباني مربوط و نيز كل نظام زباني) و عوامل مت ة(زمين
  .)8: 1379(فركالف، » كند اجتماعي، فرهنگي و موقعيتي) بررسي مي ةزباني (زمين برون
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  Discourse shift s 
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14
 Translation for theater  

15
 Translating for Theatre: The case against perform ability  

16 Translator as a Writer   
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توان روابط متقابل جامعه  مي ،ي جمله نهفته استابه مدد تحليل گفتمان و با شناسايي آنچه در ور
هاي گفتماني متن و  ساخت توان با واكاوي بر كرد. در مطالعات ترجمه نيز مي و متن را شناسايي

شناختي ترجمه را شناسايي  ايدئولوژي نهفته در برگردان، روابط اجتماعي و الگوهاي زباني و زيبايي
شناختي و  داند كه مكمل يكديگرند: تحليل زبان تحليل مي ةفركالف تحليل متن را شامل دو گون«كرد. 
 ،شناختي وي بر اين باور است كه تحليل زبان .)124: 1391 فيليپس، و (يورگنسن» يل بينامتنيتحل
حد تحليل  شناسي، دستور زبان تا اي بسيار گسترده دارد كه عالوه بر سطوح متعارف آن (واج دامنه
ي همچون كند. مسائل واژگان و معناشناسي) مسائل فراتر از حد جمله را نيز در متن تحليل مي ،جمله

گران گفتمان و  هاي گوناگون ساختار متون كه مورد بررسي تحليل اي و جنبه جمله انسجام بين
 هاي زباني نظامدهد كه چگونه متون از  شناختي نشان مي گيرد. تحليل زبان گران مكالمه قرار مي تحليل

دهد  ل بينامتني نشان ميكه تحلي گيرند. حال آن گرانه بهره مي (در معناي وسيع كلمه) به شكلي گزينش
يعني تركيب خاصي از  ؛كند گرانه استفاده مي به نحوي گزينش »گفتماني«هاي  كه متون چگونه از نظم

ها و غيره) كه در شرايط خاص  ها، روايت شده (ژانرهاي ادبي يا هنري، گفتمان هاي قراردادي روش
از مناسبات بينامتني تا «در مقالة  كنندگان و مفسران متون قرار دارد. اجتماعي در دسترس توليد

  گونه تشريح شده است:  بينامتن اين ،»بررسي تطبيقي متن و رسانه ؛اي مناسبات بينارسانه
ها در سطوح متغيير سبب رهايي متن از يك معناي  متني يك بينامتن است. مجاورت و همنشيني متن هر

اي  هاي نشانه يني، تالقي و ادغام نظامشود. روابط بينامتني محل برخورد، همنش سلبي و بسته مي
هاي  اي) متشكل از نظام هستند. آثار هنري مانند يك متن (خواندني، نوشتني، تصويري و رسانه

يند باشد، يك محصول است (شعيري؛ آكه يك فر متني كه بيشتر از آن ؛كنند اي مختلف عمل مي نشانه
  .)4: 1391مختاباد امرايي،  و رحيمي جعفري

ها  موجود ميان متن واسط زبان و بافت اجتماعي است و خأل ةمعتقد است تحليل بينامتني حلق فركالف
كند كه برگردان  تئاتري روشن مي ةكند. تحليل بينامتني در تحليل ترجم شايستگي پر مي و بافت را به

هاي  تگيرند و در باف هاي گفتماني بهره مي گرانه از نظم  متون نمايشي چگونه به نحوي گزينش
  دهند. تفاسير مختلفي از متن را در برگردان آن به دست مي ،اجتماعي متفاوت

گفتماني  اي از سه عنصر متن، كردار اجتماعي، كردار تافته هم به ةرا مجموع فركالف گفتمان
و تحليل يك گفتمان  )127: 1391فيليپس، و  يورگنسننك. داند ( (توليد، توزيع و مصرف متن) مي

هاست. فرضية او اين است كه پيوندي معنادار  هريك از اين سه بعد و روابط ميان آن خاص، تحليل
ماهيت با شوند  يابند و تعبير مي هايي كه متون با يكديگر پيوند مي هاي خاص متون، شيوه ميان ويژگي

تعبير در مطالعات ترجمه با  ،كند عمل اجتماعي وجود دارد. پيوندهاي معناداري كه فركالف تعريف مي
يك  همانندمترجم از متن اصلي و انتقال اين تعبير در برگردان اثر گره خورده است. در اينجا ترجمه 

كه پيوندهاي  كند. در اين راستا هنگامي متني را توليد و توزيع مي ،امر اجتماعي و كردار گفتماني
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هاي معناداري  ، با تفاوتكنيم هاي مختلف بررسي مي معنادار ميان برگردان آثار نمايشي را در دوره
  مواجه خواهيم شد كه با گفتمان خاص دورة خود در پيوندي معنادار قرار دارد.

  

  ها . روش تحقيق و ارزيابي داده4
اي صورت گرفته است؛ به اين  تحليلي و به كمك منابع كتابخانه –پژوهش پيش رو به روش توصيفي

استخراج و بعد از بررسي از طريق مطالعة  ،ها نامه ايشهاي زباني مكتوب از متن نم طريق كه ابتدا داده
ها با بهره از  اند. مسير پژوهش براي تحليل و توصيف داده ها شناسايي شده تطبيقي، حوزة تحليلي آن

خوبي امكان بررسي  ابزار مطالعاتي او بهنورمن فركالف در مباحث تحليل گفتمان طي شده است.  يآرا
فركالف گفتمان را شامل سه سازد.  تماني، اجتماعي و فرهنگي را فراهم ميرابطة زبان و دگرگوني گف

تحليل انتقادي گفتمان مشتمل بر  ،داند. بر اين اساس عنصر متن، تعامالت گفتاري و بافت موقعيتي مي
ميان تعامل و بافت  ةميان متن و تعامل اجتماعي و تبيين رابط ةسه سطح توصيف متن، تفسير رابط

گيرد در اين پژوهش نيز  هاي صوري آن بهره مي اهد بود. فركالف در تحليل متن از ويژگياجتماعي خو
ترجمة فارسي آثار نمايشي برشت با همين ابزار برگزيده و بررسي هاي مطالعاتي برگرفته از  نمونه
ي و اي، نظم گفتمان هسته اي و غير واژگان هسته ةبررسي شبك يناواند كه دستاوردهاي آن تحت عن شده

هاي صحيح و دستيابي به اهداف  آوري داده منظور جمع بهشوند.  واژگان صريح و انضمامي ارائه مي
يك مورد از  و  هاي مورد مطالعه به شرح زير صورت پذيرفت: مترجمان چهل پژوهش روند انتخاب نمونه

 بيش از يك ترجمه دارند:ها شانزده اثر  اند كه از ميان آن هاي برشت را به فارسي برگردانده نامه نمايش
هاي مختلف به فارسي ترجمه  بار و از زبان 3كدام  هر ،19زندگي گاليله و 18هاي آموزشي قطعه ،17مادر
بار از زبان اصلي متن (آلماني) توسط  4 20ماتي ،اش برده خادمش/ ارباب پونتيال و نوكرش/ اند و شده

عنوان نمونة  نامه به هاي فارسي اين نمايش است. به همين دليل برگردان  مترجمان مختلف ترجمه شده
نامه نسبت به برگردان  هاي موجود از اين نمايش كه تعدد ترجمه رو انتخاب شد؛ چرا  مطالعة مقالة پيش

هاي  دهد. نمونه هاي معنادار گفتماني بيشتري در اختيار نگارندگان قرار مي ساير آثار برشت، تفاوت
ياهاي ؤرو  22در انبوه شهرها ،21بعلند از ا عبارت ،اند لعه قرار گرفتهديگري كه در اين مقاله مورد مطا

 ةاند. فاصلة زماني ميان ترجم كدام دوبار از زبان آلماني به فارسي ترجمه شده كه هر 23سيمون ماشار
هاي موجود از زبان آلماني به  دهه است كه در ميان ساير برگردان كدام از اين آثار بيش از سه هر

هاي فارسي آثار  شود. اين امر فرصت مطالعة برگردان  ها محسوب مي ترين زمرة طوالنيفارسي در 
 بستر فرهنگي و اجتماعي عميقاًه تبع آن، هاي زماني بسيار دور از هم و ب نمايشي برشت را در گستره
   متفاوتي فراهم خواهد كرد.

 
17  Die Mutter  
18

  Lehrstücke  
19  Leben des Galilei  
20  Herr Pu ntila und sein Knecht Matti 
21  Ba al  
22  Im  Dickicht der Stadte  
23  Die Geschichte der Simone Machar d  
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  ها هاي معنادار داده . تحليل تفاوت5
  اي  اي و غير هسته سته. بررسي شبكة واژگان ه5 - 1

) واژگان Vide. Carter. 1987: 9( كارتر از قول شناسي رايج و انتقادي گفتمانيارمحمدي در كتاب 
   :گويد كند و مي اي تقسيم مي هسته اي و غير هسته را به دو گروه كالن

؛ هستند نشان شود كه بي واژگاني زبان اطالق مي ةاي به آن عناصري از شبك اصطالح واژگان هسته
ترين اقالم واژگاني هستند كه در اختيار اهل زبان  ترين و ساده ترين، بنيادي طبيعي ،يعني اين كلمات
شناسان  هاي گوناگوني براي مشخص كردن اين كلمات از كلمات ديگر وجود دارد. روان قرار دارند. راه

شناسان زبان كلماتي  ديد جامعه ترين اقالم از جهت درك بدانند و از ها را برجسته زبان ممكن است آن
ها استفاده  ها از آن طور طبيعي و منظم در صحبت با افرادي از كشورهاي ديگر يا بچه هستند كه به

  ). 134: 1383، (يارمحمدي شود مي
   :كند كه به شرح زير هستند اي ذكر مي كارتر شش خصيصه براي كلمات هسته

   ؛اغلب متضاد مشخصي دارند. 1
   ؛د بيشتري در همايش با ديگر اقالم برخوردارنداز بسام. 2
نشان وجود دارد كه ديگر اعضاي گروه  اي خنثي و بي كلمه در هر گروه مرتبط واژگاني معموالً. 3
   ؛شوند حسب آن تعريف مي بر

  ؛ شود معاني ضمني و كنايي مستفاد نمي مشخصاً ،اي از كلمات هسته. 4
   ؛خاصي از كالم يا گفتمان تعلق ندارند ةزه يا رشتبه حو حالت عام دارند و معموالً. 5
  .)Vide. Carter. 1987: 9(مفهومي فراگيرتر از كلمات ديگر گروه خود دارند  غالباً. 6

  زير دقت كنيد:  ةبه مجموع
  !نمك ريخت، بي ، بييكبيريزشت، ا .الف
  !نمك برو، با دل خوشگل، ملوس، تو .ب
   !چاق، تپلي، خيكي، گامبو، گنده .ج
مرد به رحمت خدا پيوست، به اعلي اعليين شتافت، عمرش را به شما داد، گور به گور شد،  .د

  ك واصل شد. در بهسقَط شد، 
اي  هسته غير ،اي و بقيه تعبيرات هسته ،ترتيب زشت، خوشگل، چاق و مرد هاي باال به در مجموعه

هاي  بندي ند بسياري ديگر از تقسيمبندي دوگانه مان هستند. بايد يادآوري كرد كه مرز اين تقسيم
زباني همواره از صراحت و قطعيت كافي برخوردار نيست. شايد بهتر باشد بگوييم كلمات مرتبط از 

بودن روي يك طيف قرار دارند و عموم كلمات مجموعه، از نظر  اي هسته اي و غير جهت هسته
  بودن درجاتي دارند.  اي هسته اي يا غير هسته
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توانند مفاهيمي جهاني  اغلب مي ،نشان هستند اي بي از آنجا كه لغات هسته«نويسد:  يارمحمدي مي
مشابهي از تصورات  ةهاي ديگر در گستر توانند در عموم زبان كه اين مفاهيم مي يعني اين ؛باشند

اي بيشتر اختصاص به  هسته لغات غير ،نتيجه ). در40: 1383(يارمحمدي،  »وجود داشته باشند
محمدي از طرفي  هاي مختلف با هم متفاوت خواهند بود. يار خاص خواهند داشت و در زبانهاي  زبان
  كند كه:  كيد ميأت

 ةاي استفاده شود و در ارائ طور طبيعي بايد بيشتر از لغات هسته به ،دانش در سطح واژگان ةدر ارائ 
نظر همانا  ةاي در ارائ هسته راي به جاي غي اي. استفاده از واژگان هسته هسته نظر بيشتر از لغات غير

عمال سلطه و ايجاد ويژه در ا به ،گيري از راهبردهاي پوشيدگي است كه يكي از شگردهاي گفتمان بهره
اي و  واژگان هسته ةگيري بيشتر از مقايس توان ادعا كرد كه بهره مرز طبقاتي است. در همين راستا مي

كار گرفته شود   بندي به شناسي و رده ر سبكصورت معياري عيني د تواند به اي مي هسته غير
   .)41: 1383(يارمحمدي، 

ادبي مشهود  ةويژه ترجم هاي در ترجمه، ب هسته  اي و غير لغات هسته ةبه نظر يارمحمدي اهميت ويژ
اغلب متوني ارزشي و شخصي هستند و برخالف متون علمي كه  ،زيرا به زعم وي متون ادبي ؛است

برند. باز  اي زيادي به كار مي هسته اشند و دانش را منعكس كنند، لغات غيرشخصي ب قرار است غير
اي  هسته لغات غير ةكه ترجم آسان است و حال آن اي كاري نسبتاً لغات هسته ةبه زعم وي ترجم

اي  هسته لغت غير ةجا از ترجم ها هر مترجم طلبد. معموالً دشوار است و توانايي و مهارت بااليي مي
اي خود  آن را به لغت هسته ،مانند مي اي در زبان مقصد باز هسته به لغت غير أبددر زبان م

منتخباتي تصادفي از دو  )1383محمدي ( يارگردانند. اثبات اين ادعا هم كار مشكلي نيست.  برمي
را مطالعه كرده است و  سازگاراز صالح حسيني و ژيال  24جورج اورول ةنوشت 1984كتاب  ةترجم

صالح حسيني  ةكه در ترجم معلوم شدمقايسه كرده است.  ها اي اصل را با ترجمه هسته واژگان غير
 )1383محمدي ( يارتر هستند.  به اصل نزديك بنابراين،تر و  اي هسته غير ،هاي ترجمه معادل

نامه تهيه  صورت پرسش اي از لغات باال را با دو ترجمه (الف و ب) همراه با متن اصلي به مجموعه
نفر از مدرسان مجرب كانون زبان انگليسي در شيراز داده است تا معلوم كنند  به بيستكرده و 

بررسي اين بوده است كه مدرسان  ةدهند و نتيج تر تشخيص مي ها را مناسب يك از ترجمه كدام
صالح حسيني از  ةكه ترجم يعني اين ؛اند قلمداد كرده »ب«تر از  طور كلي مناسب را به »الف«هاي  ترجمه
اي بيشتر  هسته صالح حسيني لغات غير ةبهتر است. اين در حالي است كه در ترجم سازگار ةترجم

له صادق است. در بررسي ئعكس اين مس سازگار ةاند و در ترجم اي ترجمه شده هسته به لغات غير
تخاب اي از ان با شبكه ،هاي يك نيز با تحليل جدول نمونه ماتي ،ارباب پونتيال و نوكرشهاي  ترجمه

   هاي زير توجه كنيد: شويم. به جدول نمونه اي مواجه مي اي در مقابل واژگان هسته واژگان غير هسته
 

24
 George Orwell 
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  مأخذ: نگارندگان)( ماتي ،ارباب پونتيال و نوكرشاي در نمايش  هسته اي و غير لغات هسته  1جدول 
  

Der Station verstehe hat ihn hinaustragen sehn, er muss selber gegen Sieben 
Uhr untergegangen sein, nach einem heldenhaften kampf, wie er gelallt hat, da 
ist der Apotheker noch gestanden, wo ist der jetzt hin? 

 أالگوي زبان مبد

The station understand had someone carry him out, it has to be set about seven 
clock itself, after a heroic battle, as he slurred because the pharmacy is even 
standing, where is he now? 

  برگردان انگليسي

زوري ة خود رئيس ايستگاه هم با هم ؛كشيدن رئيس ايستگاه ديده بود كه اونو خرخر بيرون مي
هم اونجا وايساده  چي دواخونه! خورد پيلي مي پا شد. چه پيلي هاي ساعت هفت كله طرف ،كه زد

 .)10: 1349رضايي،  بود، پس حاال كجا رفته؟ (كرم

 رضايي رضا كرم

پا  بايس حدود ساعت هفت كله تازه خودش مي ؛بردنش بيرون ديد كه مي آهن اونو مي رئيس راه
چي هنوز سرپاش  آورد، دواخونه مي اي در بازي قهرمانانه، چه الل ةشده باشه، بعد از يه مبارز

 .)10: 1349ال كجا رفته؟ (الشايي، بود: حا

 فريده الشايي

بايد حدود ساعت هفت بوده باشه كه رفته  ؛بردن بيرون رئيس ايستگاه ديده بود كه اونو مي
چي هنوز اونجا بود،  كه با زبان الكن گفته بود، دواخونه طوري شجاعانه، به ةپايين، بعد از مبارز

  .)12: 1349حاال كجاست؟ (صدريه، 
 رحمن صدريهعبدال

بردند، هنوز اينجا بود. خود او بايد حدود ساعت هفت غرق  رئيس ايستگاه وقتي او را بيرون مي
پس از يك نبرد قهرمانانه داروساز اينجا  ،گفت وار مي كه خودش الل طوري به ؛شده باشد

 .)9: 1357ايستاده بود حاال كجا رفته؟ (لنكراني، 
 شريف لنكراني

  
، ترجمة رضا )نمونة باال( ... ارباب پونتيالهاي  ح شد در مقايسة ترجمهكه تشري طور همان

را به  »كشيدن  بيرون  خرخر«وي واژة  كه ؛ چناناي است رضايي واجد بيشترين لغات غير هسته كرم
  . برده استها به كار  ساير مترجم »بردنِ  بيرون«جاي 

نشان دهد تا  ت را در كنار هم قرار ميهاي برش هاي معادل براي يكي از گزاره واژه ،جدول زير
ارباب هاي نمايش  رضايي بيشتر از ساير مترجم كرم ةاي در ترجم بسامد واژگان غير هسته دهد

  اند. اي با عالمت (*) مشخص شده هسته است؛ واژگان غير و... پونتيال
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  نگارندگان) :اي (مأخذ هسته بسامد واژگان غير  2جدول
  

رضا 
  رضايي كرم

مرد 
  ندهگُ

*  

  مردني
*  

  سرخ
*  

  ريزه
*  

  ها ارباب
*  

  نوكر
*  

  رفيق
*  

  فريده الشايي
مرد 
  چاق

مرد 
  حال مريض

مرد 
  مو سرخ
*  

  خُب زنه
هاي  دهقان
  پا خرده

  دوست  دهاتي

عبدالرحمن 
  صدريه

مرد 
  چاق

  مرد نحيف
مرد 
  قرمز مو

خُب 
  اس بامزه

  ها مالك خرده
*  

  خدمتكار
  رفيق
*  

  شريف لنكراني
مرد 
  چاق

  دنيمرد مر
*  

مرد 
  مو سرخ
*  

  جذاب است
  مالكين خرده
*  

  رعيت
*  

  رفيق
*  

  
  )نگارندگان :(مأخذ سيمون ماشار  ياهايؤراي در  گفتمان اجرايي و بسامد واژگان غير هسته  3جدول

  

Etwas klein, etwas jung, etwas groß, etwas alt: wo der Geist fehlt, 

gibt es immer eine Ausrende. 
  أمبد الگوي زبان

Something small, something young, something great, and 

something old: where the spirit is lacking, there is a false.  
  برگردان انگليسي

جون در  ،كوچيكه، يه كمي جوونه، يه كمي بزرگه، يه كمي پيره. وقتي عقل نيست
 .)16: 1349 عذابه و يه ايرادي وجود داره (صدريه،

 عبدالرحمن صدريه

يك كمي ريزه است، يك كمي جوان است، يك كمي بزرگ است، يك كمي پير است، وقتي 
  .)36: 1357 معنويتش را نداشته باشيم عذر و بهانه هميشه دم دست است. (بهزاد،

 فرامرز بهزاد

  
از  25ر)هاي سيمون ماشا (چهره ياهاي سيمون ماشارؤرهاي فارسي نمايش  در مقايسة برگردان

   توان اين مسئله را پي گرفت. عبدالرحمن صدريه و فرامرز بهزاد نيز مي
مشهود است. ترجمة بهزاد در  گرفتن گفتمان اجرايي در ترجمة بهزاد كامالً ناديده،  در اين نمونه
 جواندر برابر  جوونهبراي مثال  اي كه به گفتمان اجرايي نزديك است. نه محاوره ،اينجا رسمي است

در  وقتي معنويتش را نداشته باشيمدر برابر  وقتي عقل نيستاست/ پير در برابر  پيره/ است
  ترجمة بهزاد به اين نكته اشاره دارد. 

دهند. برخالف متون علمي  متون ادبي اغلب متوني ارزشي و شخصي هستند و لذا نظر را انعكاس مي
 

1 - 25 دالرحمن صدريه (  عب وسط  دان فارسي ت هزاد (1349دو برگر مرز ب فرا يش را 1357) و  مرز بهزاد عنوان نما فرا دست است.  در  ايش  دالرحمن صدريه  روياهاي) از اين نم اشار، و عب اشار سيمون هاي چهرهسيمون م ه م د لماني مGeschichteاند. ترجمه كر ان آ بسته نميدر زب ان خيالي دارد و هرگز جمع  ناي سرگذشت و داست غت  ع ظر مي معناي چهره مي Gesichtشود. و ل ن باه واژة چهره دهد. به  ودبه اشت ترجمة خ گرفته و در  ظر ن ن در  ته را  نك ه اين  لرحمن صدري عبدا يز رسد  ن يش  وجه به رويدادهاي نما كرده است.با ت تخاب  ان درست روياها  واژة  تخاب صحيحها را به جاي  نسبت به چهره ان  تري است. ، واژة رويا 
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هسته اي  رود لغات غير راين انتظار ميشخصي باشند و دانش را منعكس كنند. بناب كه قرار است غير
آسان  اي كاري است نسبتاً لغات هسته ةدانيم كه ترجم وفور در متون ادبي به كار روند. از طرفي مي به

جا  ما هر طلبد. معموالً اي دشوار است و توانايي و مهارت بااليي مي هسته لغات غير ةكه ترجم و حال آن
مانيم آن را به  مي اي در زبان مقصد باز هسته به لغت غير أان مبداي در زب هسته لغت غير ةاز ترجم

   .)40: 1383گردانيم (يارمحمدي،  مي اي خود بر لغت هسته
اي بيشتر در  هاي هسته توان استفادة بهزاد از واژه هاي يارمحمدي مي ترتيب با بهره از يافته بدين

گفتمان اجرايي  ،زاد را از محاوره و به تبع آنترجمه را دليلي بر مدعاي نگارنده دانست كه ترجمة به
  شمرد. مي دورتر بر
  

  هاي فارسي برشت نامه . نظم گفتماني در نمايش5- 2
هايي است كه گفتمان خاصي را  گفتمان تمنداز نظر فركالف، منظور از نظم گفتماني، وضعيت ساخ

» كند ف و مرزبندي ميگفتمان را در نقطة زماني معيني تعري«دهند و نظامي است كه  شكل مي
هايي است كه در يك قلمرو  ). نظم گفتماني مجموع تمام ژانرها و گفتمان145: 1379(فركالف، 

وارد كردن ژانر و گفتماني متعلق به ساير در اينجا برشت با اند.  مشخص اجتماعي به كار گرفته شده
در  ني درام را تغيير داده است.هاي گفتماني (شعر) در نظم گفتماني موجود (درام) ساخت گفتما نظام

  اند.  كرده رعايتزاد تغيير نظم گفتماني برشت را  مقامي و هم حسيني برگردان فارسي هم قائم
بندي زبان در درام اشاره دارد و اهميت آن را ناشي از  برشت نخستين كسي است كه به شكل
ارجاع «). االم معتقد است: 173: 1382داند (نك. االم،  برتري كنش ديالوگ بر روايت نقلي مي

برد؛ مرجع گفتار، نوعي انسجام و  اي بهره مي وگوهاي دراماتيك از اهميت ويژه اي در گفت واره مرجع
  ).189(همان: » آورد پيوستگي در عالم گفتمان پديد مي

نهايت  در ميزان صراحت و در ،بنابراين هرگونه تغيير در نوع ارجاع در متن اصلي و ترجمه
  گذارد.  ثير ميأبرابر و سرانجام نوع گفتمان تكيفيت 

ها تغيير و تعديل ايجاد  گرها، ارزش تجربي و بياني آن هاي كنش هرگونه تغيير در ارجاع در كيفيت نقش
 ،اي مشخص و روشن اجتماعي، به گونه يگرها كند. با كاربرد اسم به جاي ضمير، هويت كنش مي

  ). 17: 1389، و همكاران زاده تن اصلي خواهد بود (آقاگلتر از همان هويت و شخصيت در م شناخته
بند دوم  ،طور نمونه كند، به مقامي كمتر از ضمير ارجاعي استفاده مي در اينجا شاهد هستيم كه قائم

خورشيد سوزانده  :نويسد زاد مي و حسيني سوزاند آفتابش سخت مي :نويسد مقامي مي شعر كه قائم
 ها آنگردد/ به خون  پس بهشت آغاز مي ):بند نوزدهم(، ششكانده بودباد خ/ فرسود ، باد ميشبود

ر ارجاعي بيشتر در متن انسجام يزاد با كاربرد ضما گونه حسيني بدين.  ...گردد و  بهشت آغاز مي
  كند.  تري ايجاد مي قوي
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ات بلكه حضور همزمان عبار ،آيد البته انسجام تنها در اثر حضور عبارات ارجاعي به وجود نمي
 ،انجامد ت ميشود. يكساني ارجاع نيز تنها رابطة معنايي كه به متني ارجاعي مرجع باعث انسجام مي

  .)9: 1392 و گلفام، نظرينك. بودن ضمير نيست ( نيست و تنها راه بيان هم نيز فقط مشخص
  

  نگارندگان) :(مأخذ بعل نامة نمايش گفتماني در - شعر و درام -هاي نظام  4جدول
  

  أالگوي زبان مبد برگردان انگليسي  زاد حسيني قاميم قائم

آفتابش سخت 
 سوزاند مي

خورشيد سوزانده 
 بودش

Sun had made him shrivel Sonne hat ihngesotten 

 And wind had blown him باد خشكانده بودش فرسود باد مي
dry 

Wind hat ihn dürr gemacht, 

نه درختي 
 پذيرفتش مي

ايش هيچ درختي پذير
 نشد

By every tree rejected 
Kein Baum wollte ihn 

haben,  

تا كه آخر شاخ 
 ييافرا

 Only a single rowan NureineEberesche تنها زبان گنجشكي

تن و سر  بر
هاي سرخ  دانه

 پاشيده

هاي سرخ  با ميوه
 خال خال

With berries on every limb, MitrotenBeerenbespickt, 

 هاي آتش شعله
سوزنده را مانند 

 پناهش داد سر

همچون زباني 
 آتشين پناهش داد

red as flaming tonges,  
would receive and shelter 

him 

Wie mit feurigen Zungen  
Hat ihm Obdach gegeben. 

او به بال خود از 
هر دو  ؛ويختآآن 

ها  پايش در علف
  بود

و آنجا آويخته بود و 
خورد و  تكان مي
 ها بود لفپايش در ع

So there he hung suspended, 
his feet lay on the grass. 

Und da ging er mit 
Schweben, 

Seine Füße lagen im Gras. 

گذشت از  مي
اش مرطوب/  دنده

آفتاب عصر، 
  آلود خون

و آفتاب غروب گذر 
هايش و  كرد از دنده

شان  از خون خيس
  كرد

The blood-red sunset 
splashed him 

As throught his ribs it 
passed. 

 
Die Abendsonne fuhr blutig 
Durch die Rippen ihm naß,  

هاي  بوي جنگل
شان  زيتون/ جمله

را از فراز جلگه 
  گرد آورد

هاي زيتون را  جنگل
پشت سرگذاشت و 

انداز طبيعت   نيز چشم
  را

It moved across the 
landscape /And struck all the 

olive groves. 

Schlug die Ölwälder alle 
Über der Landschaft herauf, 
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    4جدولادامه 
  

  أالگوي زبان مبد برگردان انگليسي  زاد حسيني مقامي قائم

ناگهان به خويش 
لرزيد بر فراز  مي

 ها سرزمين برگ
ستان پدر، از آن د
بين آن،  آسان
هاي  رگ
 رنگ روشن

، مقامي قائم(
1351 :10- 12(.  

بر اندامشان و لرزه 
افتاد در سراسر آن 

ردن نهاده گگلستان 
مين پدر ابر فر

يك  آسمان با يك
هاي ترد و  رگ

ظريف خود 
:  1380 زاد، (حسيني
17- 19(.  

And they were seized with 
trembling/ all over that leafy 
domin/ obeying the hands of 
their father/ so light in their 

delicate veins. 

Und sie zitterten alle 
Über dem Blätterreich, 
Hörend die Hände des 

Vaters 
Im hellen Geäder leicht. 

با كالمي برگزيده 
 جا كند مردم ز مي

هاي  ملت را با جمله
بريده به  يدهرب

 كشد طغيان مي

He incites the people with 
chopped sentences 

Er reißt das Volk auf mit 
gehackten Sätzen. 

 The new world Die neue Welt دنياي نوين در جهاني نو

ها،  ها، انديشه نطق
آوازها/ دولت 

دولتي پاك و  نو
مقدس/ با كالم 
ما/ در نهاد خون 

ها ريشه  ملت
  گيرد. مي
، مقامي قائم(

1351 :10(. 

خطابه. بيانيه، 
سرود از پشت 

ها/ بگذار  تريبون
كنيم حكومت  وعظ
حكومت  ،را نوين

مقدس را كه تزريق 
شده است به خون 

زاد،  ها (حسيني ملت
1380 :16(. 

Speeches.Manifestostas Songs 
from grandstands. Let there be 

preached the new, the holy 
state, inoculated in to the 

blood of people, boold of their 
blood.  

Reden. Manifeste. Gesänge 
von Tribünen. Der neue, der 
heilige Staat. Sei gepredigt, 
dem Blut der Völker, Blut 

von ihrem Blut, eingeimpft. 

  
 : هاي زير گرفتن گزاره نظر هاي تجربي با در هاي دستوري از منظر ارزش در بررسي ويژگي

 ها (فاعل + متمم + فعل) فتوصي. 3؛ رخدادها (فاعل + فعل). 2؛ ها (فاعل + مفعول + فعل) كنش. 1
زاد  ها و در ترجمة حسيني مقامي كنش توان دريافت، در ترجمة قائم مي، داراي يك صفت است كه

كه تن و سر  هاي سرخ پاشيده بر تن و سر دانه :نويسد مقامي مي طور مثال قائم بهاند.  ها غالب توصيف
كه فاعل حذف شده است. اما  ايندر عين  ؛كند در آن وجه مفعولي دارد و جمله را كنشي مي

او (فاعل) به  :مقامي كه آشكارا توصيفي است. قائم خال هاي سرخ خال با ميوه :نويسد زاد مي حسيني
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و  :زاد ها بود، حسيني بال (متمم) خود (مفعول) از آن آويخت (اضافة مفعولي) هردو پايش در علف
بوي ها بود.  و پايش در علفل و توصيفي) فاعل + متمم+ فع خورد ( آنجا آويخته بود و تكان مي

گذاشت و نيز  هاي زيتون را پشت سر شان را از فراز جلگه گرد آورد/ جنگل هاي زيتون، جمله جنگل
 »شان جمله« ؛را فاعل كرده است »هاي زيتون جنگل«مقامي،  كه آشكار است، قائم -  انداز طبيعت را چشم

انداز طبيعت  هاي زيتون و چشم جنگل«زاد  در ترجمة حسيني كه حالي در؛ فعل ،»گردآورد«را مفعول و 
صورت بطيء در فعل وجود دارد و پنهان است كه دليلي ديگر بر ادعاي  مفعول است و فاعل به »را 

 رود. زاد به شمار مي بودن ترجمة حسيني مقامي و توصيفي بودن ترجمة قائم كنشي

» مفهوم كلمه بود ةتعريف دوبار ،ه وجود آوردشناسي ب ترين انقالبي كه سوسور در زبان مهم«
زاد  ، حسينيجهاني نودر  :نويسد مقامي مي جايي كه قائم ،). در بند شانزدهم38: 1387(سجودي، 

اساس زمينه تفسير  گذارند تا كل متن بر ماية كالم در اختيار مي نوعي جان ،دنياي نويندر  :نويسد مي
اي  دهندة متن است. استفاده از دانش زمينه عنا به اجزاي تشكيلدادن م ينداشود. تفسير در اينجا فر

كند. در اينجا مفسرين از  ها را ممكن مي اي متن و فهم معناي كل گزاره دستيابي به معناي دانش زمينه
گيرند تا چگونگي ايجاد انسجام در متن را بيابند. اين بخش به انسجام  اي خود كمك مي دانش زمينه

ها را براي رسيدن  متن كاري ندارد و موضوع برقراري ارتباط معنايي ميان گفته صوري و دستوري
هاي تلويحي كه خصلت ايدئولوژيك  فرض به انسجام در نظر دارد. بنابراين در اين بخش كاربرد پيش

گيرند.  شوند، مورد بررسي قرار مي مي  كار گرفتهه دارند و براي برقراري انسجام معنايي در متن ب
نوعي صفت و » جهاني نو«چرا كه  ؛ت جهاني نو با دنياي نوين، تفاوتي ايدئولوژيك استتفاو

گذاري  يند اسمآرود. فر گذاري به شمار مي يند اسمآنوعي فر» دنياي نوين«كه  حالي در ؛موصوف است
  گرايي است. بخشي و ذات واجد نوعي هويت

  
  گان)نگارند :(مأخذ بعل نامه نظم گفتماني در نمايش 5جدول 

  

Ein Ort sei einfach wundervoll, wo man Selbst in der Hochzeitsnacht allein 
sein kann. 

 أالگوي زبان مبد

A place of refuge where you had a right/ to sit in private on your 
wedding night. 

  برگردان انگليسي

نيز با خودش تنهاست.  / كه آدمي حتي/ شب عروسي خود عالي جايي است واقعاً
 .)31: 1351مقامي،  قائم(

 مقامي خشايار قائم

زاد،  حسيني( يه كه حتي شب زفاف هم ميشه توش تنها بوديمحشريه، جا جاي واقعاً
1380 :33(. 

 زاد محمود حسيني
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اول  ةدر جايگاه دوم جمل» است«دادن فعل  بريده كردن عبارت، قرار مقامي با بريده خشايار قائمي
كه  صورتي خود داده است. در ة، لحني شعرگونه به ترجم اي معلوم براي جمله» آدمي«انتخاب فاعل  و

اي  از واژه» عالي«به جاي » محشر«زاد با انتخاب  اي است. حسيني محاوره زاد كامالً حسيني ةترجم
  دار استفاده كرده است. نشان
  

  نگارندگان) :(مأخذ ياهاي سيمون ماشارؤرنظم گفتماني در  6جدول 
  

Für die Kriegsführung sind solche Flüchtlingsströme ruinös. Die Tanks 
können durch jeden anderen Sumpf, aber in dem menschlichen bleiben 
sie stecken. Die Zivilbevölkerung hat sich als ein großes Übel für den 
Krieg herausgestellt. Man sollte sie gleich zu Kriegsbeginn auf einen 
anderen Planeten bringen, sie hindert nur. Entweder man schafft das 
Volk ab oder den Krieg: beides kann man nicht haben 

  
 أالگوي زبان مبد

For the warfare such refugees are ruinous. The tanks can by any other 
swamp, but in the human they get stuck. The civilian population has 
turned out to be a great evil for the war. They have to be sent on 
another planet, it prevents only. Either you manage the people from, or 
the war: you can’t have both of them.  
  
 

  برگردان انگليسي

اما از  ،تونن از هر مردابي بگذرن ها مي يا براي عمليات جنگي خيلي خطرناكن. تانكفرار
نظامي در جنگ مشكلي بزرگي شناخته  تونن پيش برن. جمعيت غير وسط آدما نمي

جا درو كرد. فقط باعث دردسرن. يا بايس ملت رو از  شده. بايس قبل از جنگ اونا رو يه
 . )23: 1349يان (صدريه،  نمي جور در هم هردو تا با ؛ميان برد يا جنگو

  
 عبدالرحمن صدريه

توانند از ميان هر باتالقي رد  ها مي زند. تانك ها به هم مي رهبري جنگ را سيل اين آواره
كنند. مردم غير نظامي براي جنگ بد  بشوند، ولي توي باتالق آدميزادها گير مي

يك سيارة ديگري ببرند. فقط ها رو به  اند. همان اول جنگ بايد آن دردسري شده
شود  هم نمي مزاحمند. يا بايد شر مردم را از سر كم كرد يا شر جنگ را؛ هر دو را با

 .)60: 1357داشت (بهزاد، 

  
 فرامرز بهزاد

  
نمايد. بديهي است كه اين دو  ها (بهزاد) رخ مي تفاوت نخست در دو واژة فراريا (صدريه) و آواره

اما تفاوت گفتماني ناشي از تفاوت دستوري دو ترجمه است.  ؛فاوتي دارندهاي بسيار مت مدلول ،دال
 ؛يابد اسنادي است و وجه توصيفي مي ةگيرد و جمل در نقش مسند قرار مي فراريادر ترجمة صدريه، 

اليه است  هرچند مضاف ،رود شمار مي  بخشي از گروه فاعلي به ها آواره ،كه در ترجمة بهزاد حالي در
  هي كنشي دارد. وج ،و جمله
، شر جنگ /شر مردم/  باتالق آدميزادها/ ها سيل آوارههاي  كاربرد استعاره ،غير از اين نكته  به
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 اي از تجربه با استفاده از جنبة ديگر از آن وسيلة بازنمايي جنبه ،استعارهتوسط بهزاد مطرح است. 
يا شراب در شعر كه استعاره از   مي استفاده از مثالً ؛وجه منحصر به آن گفتمان نيست هيچ ست كه بها

ق يق كل جامعه مطرح كنند و عاليعنوان عال ق مسلط را بهيها تالش دارند تا عال استعاره عشق است.
كه داراي يك وجه  بيداري اسالميبراي مثال واژة  ؛قي نامطلوب و مضر جلوه دهنديغيريت را عال
هاي گوناگون برخورد با  ها حكايت از روش رهاستعا«اساس اسالم است.  خواستن بر پا مثبت از به
ها در ترجمة بهزاد، بديهي است كه وجهي  ). بسامد باالي استعاره182: 1379(فركالف، » امور دارند

جمعيت  /نويسد:  دهد كه ترجمة صدريه فاقد آن است. البته آنجا كه صدريه مي شاعرانه به اين بند مي
وي نيز  ، جا درو كرد/ ه شده. بايس قبل از جنگ اونا رو يهنظامي در جنگ مشكل بزرگي شناخت غير

با توجه به بافت  - هاي هرز كردن كه مردم را با گياه يا علف برد. استعارة درو از استعاره بهره مي
سعي در تشديد  تنها استعارة صدريه ،كند گونه كه بافت تبيين مي كند. اما همان شبيه مي - متن

  عرانه كردن آن.نه شا ،خشونت كالم دارد
هيچ دليل ذاتي  ؛ميان دال و مدلول در هر زباني اختياري است ةكه در مباني نظري آمد، رابط چنان

بين  ةكند. بنابراين رابط دادي تاريخي و فرهنگي پيروي مي براي اين رابطه وجود ندارد و تنها از قرار
عظيم  ةايگاه يك نشانه درون يك شبكاختياري است. ج ،كنند هايي كه بدان اشاره مي ها و مدلول دال

ها  كند كه يك صدا يا تصوير يا عالمت است كه تعيين مي - درون يك ساختار زباني بزرگ - ارتباطي
شمارة شش برگرفته از به نمونه  رايروي كاغذ (دال يك نشانه) برابر با معناي آن نيست. ب

   توجه كنيد: 26درجنگل شهرنامة  نمايش
  

  نگارندگان) :(مأخذ جنگل شهردر  نامة اري و دال مركزي در نمايشبسامد استع  7جدول 
  

Wollen Sie die Prärie aufmachen hier? Meser? Revolver? Cocktails? 
 أالگوي زبان مبد

What are you trying to do, start a frontier town all over again? Knives? 
Guns? Cocktails? برگردان انگليسي 

  زاد محمود حسيني .)30: 1380زاد،  ايد بساط غرب وحشي را اينجا راه بيندازيد؟ (حسيني گرفته تصميم
 

 عبدالرحمن صدريه .)28: 1341صدد هستيد بساط دشت و جلگه را اينجا برپا كنيد؟ (صدريه،  در

  
زاد) و  (حسيني غرب وحشيزاد)، و  (حسيني شرق(صدريه) و  غربدر اين دو برگردان، تفاوت 

بلكه نمونة دالي است كه گفتمان حول آن  ،تفاوتي جغرافيايي نيست (صدريه) صرفاً دشت و جلگه
 

1 - 26 در سال  لرحمن صدريه  يش با ترجمة عبدا ا ين نم 13ا يشي برشت به شمار مي 41 نما ثر  ين ا صدريه در مقدمه اول دانده شده است.  ارسي برگر ان ف د كه به زب نما رو ين اثر  وان اول ثر را به عن اين ا تخاب  ن اشته دليل ا نگ بر برگردان خود  ترجمه مياي كه  ارسي  كه به ف برشت  وان مي يشي  مه«كند.  شود، چنين عن ايشنا تخاب اولين نم ان فارسي ترجمه مي در ان به زب كه از برشت  وش او  اي  دن سبك و ر اسان بيش از هرچيز شن ار اوليه، قطعي به ]برشت[شد  يكي از آث تخاب  ور ان منظ ين  ن مورد توجه بود و با ا ار اوليه  ين آث در نظر رسيد و از ب نبوه شهرهايز  اسب ا در سال 3: 1341(صدريه، ». تر شناخته شد. من محمود حسيني زاد  وسط  يش ت ما ترجمه از ن 13) دومين  ده به چاپ رسيده است. حسيني 1381صورت گرفته كه در سال  57 دان برگر ا  لرحمن صدريه انبوه شهره در جنگل شهر و عبدا يش را  نما ين  ند. واژه زاد عنوان ا گل است و  Dickichtي ا اي جن معن اي شهر، ترجمه Städteبه  معن دست است عنوان را  به  وان اين نمايش در  يسي كه از عن انگل براي واژة آلماني In the Jungle of Citiesهاي  Dicترجمه كرده اند و  kicht  ادل ي  Jungleمع ا را به معن
كرده تخاب  نظر مي جنگل ان پس، به  ند.  كته ا ين ن صدريه ا ح در  رسد عبدالرحمن  ترجمة صحي به جاي  نگرفته و  در نظر  به اشتباه در جنگل شهر، را  نبوه شهرهاو عنوان را  كرده است ا  ترجمه 
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آن دال مركزي را در  ،بندي گفتمان نامند. مفصل مي دال مركزيگيرد كه الكال و موف آن را  شكل مي
گفتمان را  گيرند و ميدان ها در حول آن قرار مي كه ساير نشانه طوري به ؛دهد مركز گفتمان قرار مي

هاي  دهند و شبكة دال دو ميدان گفتمان متفاوت شكل مي ،واقع تفاوت اين دو ترجمه د. درنده شكل مي
نامه (در جنگل  هاي بعدي از همين نمايش كنند. در جدول نمونه دچار تغيير مي ،پيراموني را به كل

  كرد. يگيريتوان دوباره اين نكته را پ شهر) مي
  

  نگارندگان) :(مأخذ در جنگل شهر نامة ز نمايشدال مركزي ا  8جدول 
 

Der Himmel war schwarz, nach Osten27 zogen Wolken. أالگوي زبان مبد 

The sky grew dark, the clouds were heading east. برگردان انگليسي  

 زاد محمود حسيني .)40: 1380زاد،  آسمان سياه بود، ابرها به سوي شرق روان بودند (حسيني

 عبدالرحمن صدريه .)13: 1341سوي غرب در حركت بودند (صدريه، ه آسمان سياه بود. ابرها ب

  
  . صريح و انضمامي 5 - 3

   تلقي شود بايد دو اصل زير بر آن قابل اطالق باشد:» صريح« كه تعبيري براي اين
اطالعات  ،يعني براي دسترسي به مصداق مربوط ؛تعبير مورد نظر بايد مشخص و معين باشد .1

  ؛روشن، كافي و بدون ابهام باشد
 نه از طريق عوامل ميانجي.  ،اشاره به مصداق، مستقيم باشد .2

كه  چرا ؛صراحت كمتري دارند ،با توجه به دو اصل باال، ضماير در مقايسه با عبارات اسمي
اين اشارت كه  مستقيم و از طريق ميانجي به مصداق خود اشارت دارند، حال آن طور غير ضماير به

عبارات اسمي صراحت بيشتري نسبت به گيرد. اسامي خاص  صورت مي در عبارات اسمي مستقيماً
آساني  ها به شده است و دستيابي به مصداق آن زيرا اسم خاص مشمول هر دو اصل ياد ؛دارند

كه در مورد عبارات اسمي  حال آن ؛مشخص و انحصاري است ،گيرد و اشارت به مصداق صورت مي
كه اشارت به مصداق (چه واقعي و چه تخيلي) مستقيم است، انحصاري نيست و تشخيص  اين يا

 مصداق به درجات مختلف بر سياق كالم و موقعيت و طبيعت گفتمان متكي است.

  
  
  
  
  

 
27

معناي شرق   به   
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  )نگارندگان :(مأخذ ياهاي سيمون ماشارؤرصريح و انضمامي در    9جدول 
  

Und warum wurden die Sturmglocken nicht geläutet, wenn der Feind 
kommt, Pere Gustave? 

 أالگوي زبان مبد

And why the alarm bells were not rung when the enemy comes, Pere 
Gustave? 

  برگردان انگليسي

 عبدالرحمن صدريه .)13: 1349(صدريه،  زنن؟ ناقوس هجومو نمي ،ياد پس چرا وقتي دشمن داره مي

اند پرگوستاو، حاال كه دشمن پشت دروازه  نياورده ا را به صدا دره پس چرا ناقوس
 )32: 1357است؟ (بهزاد، 

 فرامرز بهزاد

  
 ،توان برحسب ميزان صراحت و يا تضمين هاي اسامي خاص و عبارات اسمي را نيز مي مقوله زير
  آورد:  يمحمدي در اين خصوص مثالي م بندي كرد. صراحت نام از عنوان بيشتر است. يار درجه

تر  سريع مشاناز طريق نا عنوان استاد داشته باشند، طبعاً ،سه  هر ،اگر آقايان مهدوي، تفضلي و مقدم 
و نيز صراحت عبارات اسمي معرفه كه اطالعات  نشانشود تا از طريق عنوا ها دستيابي ممكن مي به آن

بيرات اسمي نكره بيشتر ها در دسترس است، از تع تر براي دستيابي به مصداق آن مشخص و روشن
   .)80: 1383(يارمحمدي،  است

كه مالكيت  هاي ملكي (با عنايت به اين هاي اسمي با وابسته ترتيب در داخل عبارات اسمي، گروه همين به
تر از عبارات اسمي حاوي  هاي ملكي، صريح يعني عبارات ملكي يا اضافه ،مربوط به شخص است)

تر از عبارات اسمي عام معرفه هستند. بر اين مبنا  صريح ،اي اشاره يعني عبارات ؛هستند ادات اشاره
حذف  دليلتوان گفت صراحتي كه در جملة برشت وجود دارد در ترجمة بهزاد وجود دارد و به  مي

  اسم مستقيم در جملة صدريه، از بين رفته است.
  

  گيري نتيجه .6
اصل شد كه اين متون در هر دورة تاريخي با تحليل برگردان فارسي آثار نمايشي برشت اين نتيجه ح

اند. اين دگرگوني تحت تأثير گفتمان غالب بر زمان ترجمه و  دستخوش نوعي دگرگوني در زبان شده
ها با استفاده از رويكرد تحليل  شود. براي شناخت گفتمان غالب در ترجمه زبان مترجم ايجاد مي
اند. با شناسايي و تحليل اين  ها شناسايي شده نهاي معنادار ميان برگردا گفتمان انتقادي، تفاوت

انتخاب  ةهايي هستيم كه به واسط شاهد دگرگوني »2«و  »1«ة هاي معنادار، در نمونة شمار تفاوت
برگردان واژگان  ،كنند و از آنجا كه در ترجمة تئاتري اي نمود پيدا مي هسته اي و غير واژگان هسته
جا از  ها هر مترجم طلبد، است و توانايي و مهارت بااليي مي اي دشوار هسته اي به غير غير هسته
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آن را به لغت  اند، دهمان  اي در زبان مقصد باز هسته به لغت غير أاي در زبان مبد هسته لغت غير ةترجم
نياز به مهارت  ،دهد توليد يك ترجمة تئاتري درخور اند. اين امر نشان مي اي خود برگردانده هسته

  درك درست او از متن اصلي دارد.  زباني مترجم و
منظور  شود كه به گفتارهايي را موجب مي اي كنش هسته انتخاب برخي واژگان غير ،اين عالوه بر

اند. افزايش بار ايدئولوژيك اثر گاه از طريق دگرگوني در  ولوژيك اثر برگزيده شدهئافزايش بار ايد
در نحوة كاربرد  »6«در نمونة شمارة  ،ن مثالعنوا به ؛يابد هاي دستوري متن نيز بروز مي ويژگي

رو شديم. اين امر نظم گفتماني خاصي را  هبريده كردن جمله با آن روب ضماير ارجاعي و يا بريده
يك برگردان تئاتري را در ژانر درام  »5«و  »4«، »3«هاي شمارة  دهد و براي مثال در نمونه شكل مي

 شود. گيري استعاره در زبان مترجم مي موجب شكل ،كند و از طرف ديگر يا شعر تعريف مي
هاي  گيري و شاهد هستيم از موضع هاي گوناگون برخورد با امور دارند ها حكايت از روش استعاره

كنند. اين امر در  در متن اصلي نمايش حكايت مي  هاي متفاوت در قبال يك استعاره گوناگون مترجم
هاي گفتماني متفاوت  هاي گفتماني متعددي ايجاد كرده و ترجمه را در ميدان بندي مفصل ،ها برگردان
  دهد.  متفاوت از اصل اثر قرار مي ،طبع به ،از يكديگر

  

  ها نوشت پي .7
1. Bertolt Brecht 

ليف شيرين أت متون نمايشي بر تئاتر ايران ةثير ترجمأتهاي آماري اين بخش برگرفته از كتاب  داده .2
  مهر است.  بزرگ

3. Norman Fairclough 
4. Dimitris Asimakoulas 
5. translation as social action: Brecht’s ‘Political Texts’ in Greek 
6. Pierre Bourdieu  
7. intertextuality 
8. Patice Pavis 
9. the intercultural performance reader 
10. theatre at the crossroad of culture 
11. discourse shifts 
12. Susan Bassnet 
13. Andre Lefevere 
14. Translation for Theater  
15. Translating for Theatre: The Case Against Performability 
16. translator as a writer   
17.  Die Mutter  
18. Lehrstücke 
19. Leben des Galilei 
20.  Herr Puntila und sein Knecht Matti 
21.  Baal 
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22. Im Dickicht der Stadte 
23.  Die Geschichte der Simone Machard 
24. George Orwell 

در دست  نامه ) از اين نمايش1357) و فرامرز بهزاد (1349دو برگردان فارسي توسط عبدالرحمن صدريه ( .25
هاي سيمون  چهرهو عبدالرحمن صدريه  ياهاي سيمون ماشارؤراست. فرامرز بهزاد عنوان نمايش را 

و هرگز  استمعناي سرگذشت و داستان خيالي به  در زبان آلماني Geschichteاند. ترجمه كرده ماشار
رسد عبدالرحمن صدريه اين نكته را  دهد. به نظر مي معناي چهره مي Gesichtشود و لغت  جمع بسته نمي

 انتخاب كرده است. ياهاؤررا به جاي واژة درست  ها چهرهاشتباه واژة  به در نظر نگرفته و در ترجمة خود
  تري است. يا نسبت به چهره انتخاب صحيحؤش نيز واژة ربا توجه به رويدادهاي نماي

رود كه به  اولين اثر نمايشي برشت به شمار مي 1341با ترجمة عبدالرحمن صدريه در سالنامه  اين نمايش .26
دليل انتخاب اين اثر را  ،اي كه بر برگردان خود نگاشته زبان فارسي برگردانده شده است. صدريه در مقدمه

در انتخاب اولين « :كند شود، چنين عنوان مي اثر نمايشي برشت كه به فارسي ترجمه مي عنوان اولين به
بيش از هرچيز شناساندن سبك و روش او  ،شد اي كه از برشت به زبان فارسي ترجمه مي نامه نمايش

ار اوليه نظر رسيد و از بين آث مورد توجه بود و با اين منظور انتخاب يكي از آثار اوليه، قطعي به ]برشت[
توسط  نامه نمايشاين دومين ترجمه از  .)3: 1341(صدريه، » تر شناخته شد مناسب در انبوه شهرهانيز 

زاد عنوان  به چاپ رسيده است. حسيني 1381صورت گرفته كه در سال  1357زاد در سال  محمود حسيني
به معناي  Dickichtة اند. واژ برگردانده انبوه شهرهادر و عبدالرحمن صدريه در جنگل شهر اين نمايش را 
عنوان را  ،هاي انگليسي كه از عنوان اين نمايش در دست است به معناي شهر، ترجمه Städteجنگل است و 

In the Jungle of Cities اند و براي واژة آلماني  ترجمه كردهDickicht  معادلJungle  را به معناي
الرحمن صدريه اين نكته را در نظر نگرفته و به جاي ترجمة رسد عبد اند. پس به نظر مي جنگل انتخاب كرده

 . ترجمه كرده است انبوه شهرها دراشتباه  عنوان را به ،جنگل شهر درصحيح 

  به معناي شرق  .27

 
  منابع. 8
  . علمي و فرهنگي :تهران. 3 چ .تحليل گفتمان انتقادي). 1385زاده، فردوس ( گل آقا •
). 1389عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا ( و ي؛ ارسالن گلفامزاده، فردوس؛ معصومه ارجمند آقاگل •

شدة  بي برابرها در متون ترجمهياكارآمدي الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركالف در نقد و ارز«
  .  24- 1 صص ).مهر( 3 . شجستارهاي زبانيماهنامة  . دو1 س». اثر جيمز جويس خواهران

  . قطره :تهران .3 چ .ترجمة فرزان سجودي .درامشناسي تئاتر در  نشانه). 1382االم، كر ( •
  . رز :تهران. 1 چ .)برشت برتولت(اثر  .رباب پونتيال و نوكرش ماتيا). 1349، رضا (ييرضا كرم •
 :تهران. 1 چ ).برتولت برشتاثر ( .ماتي ،ارباب پونتيال و خادمش. )1349صدريه، عبدالرحمن ( •

  . پيام
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  . زمان :تهران .1 چ ).برتولت برشتاثر ( .ماتي ،يال و نوكرشارباب پونت ).1349الشايي، فريده ( •
 :تهران. 1 چ ).برتولت برشتاثر ( .ماتي ،ارباب پونتيال و نوكرش). 1357لنكراني، شريف ( •

  . مرواريد
  . آگاه :تهران. 1 چ ).برتولت برشت(اثر  .هاي سيمون ماشار چهره). 1349صدريه، عبدالرحمن ( •
   .خوارزمي :تهران .1 چ ).برتولت برشت. (اثر هاي سيمون ماشار ياؤر). 1357بهزاد، فرامرز ( •
  . آگاه :تهران .1 چ ).برتولت برشت(اثر  .در انبوه شهرها). 1341صدريه، عبدالرحمن ( •
  . اميركبير :تهران .1 چ ).برتولت برشت(اثر  .بعل). 1351مقامي، خشايار ( قائم •
 چ ).برتولت برشتر اثآ( .صداي طبل در شهر؛ ردر جنگل شه؛ بعل). 1380حسيني زاد، محمود ( •

  . خوارزمي :تهران .1
 ةسسؤم :تهران .1 چ .متون نمايشي بر تئاتر ايران ةثير ترجمأت ).1379مهر، شيرين ( بزرگ •

  . تبيان  انتشاراتي  - فرهنگي 
مركز  :تهران .1 چ .پيران  فاطمه شايستهة ترجم .تحليل انتقادي گفتمان). 1379فركالف، نورمن ( •

  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه
  . هرمس: تهران .4 چ .شناسي رايج و انتقادي گفتمان ).1383اهللا ( يارمحمدي، لطف •
نشر  :تهران .2 چ .نظريه و روش در تحليل گفتمان .)1391لوئيز فيليپس ( و يورگنسن، ماريان •

   .ني
  . تابستان :تهران. رمندانهن ةسخنراني در خان ؛درك ما از برشت ).1387زاد، محمود ( حسيني •
  . علم نشر :تهران .1 چ .شناسي كاربردي نشانه). 1387سجودي، فرزان ( •
كاوشي در  متون نمايشي: ةشناسي ترجم آسيب«). 1390فرد ( محبوبه سجادي و سجودي، فرزان •

 . 77- 55صص . )تابستان( 46 ش .تئاتر ةفصلنام ».شناسي فرهنگي نشانه

با رويكرد  اتللوبررسي تطبيقي دو ترجمة «). 1391( ------ ------------------------  •
 .)بهار و تابستان( 4 ش ).دانشگاه هنر( نامة هنرهاي نمايشي و موسيقي ».شناسي فرهنگي نشانه
  . 36 – 23 صص

از مناسبات «). 1392مصطفي مختاباد امرايي ( سيد و شعيري، حميدرضا؛ مجيد رحيمي جعفري •
. جستارهاي زبانيماهنامة  دو». بررسي تطبيقي متن و رسانه ؛اي ارسانهبينامتني تا مناسبات بين

  . 24- 1 ). صصتابستان( 2ش . 3 د
رمان  :مورد بررسي ةگيري ارجاع در متون، نمون شكل). «1392ارسالن گلفام ( و نظري، ساميه •

 س ).بهار(. جستارهاي زبانيماهنامة  دو». مقايسة متن انگليسي و دو ترجمة فارسي ؛ها دوبليني
 . )الين انتشار آن. (4
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