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Abstract 

Quality assessment of literary texts translation has always been irregular since some 

theorists believe that faithful translation to the original text is impossible. Therefore, 

through time, various theories for literary texts assessment have been created. In this 

paper with the comparative study of the value system of Lorca's "The moon" romance 

discourse and its Persian translation by Shamloo, has been emphasized the importance 

of discourse and context in the analysis and translation of literary texts, via 

investigating the factors such as assumption, previous background, utterances, the 

principle of cooperation, connection and coherence and theme. Besides, it has been 

shown that to what extent the translator could remain faithful to the source text by 

observing the discourse and context of the target language; as in this way Shamloo in 

the translation of “The moon” romance, has preserved all the linguistic coherence and 

also established rhetorical coherences except in one case. Therefore, by assuming that 

we know the necessity of paying attention to the discourse and context of the source-

language and target-language in translation, Shampoo’s translation of “The moon” 

romance could be considered a faithful translation to the original text. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  102 -  81، 1400 دي، 10 شمارة، 21 سال)، پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة ماه

  لوركا  ماه رمانسگفتمان  ينظام ارزش تطبيقي بررسي
  آن از شاملو فارسي ترجمة و

  *فر بيات فاطمه
  **شبيري نجمه

  چكيده
 يبرخـ  كـه  چنـان  ،اسـت  بـوده  ريـز گ  قاعـده  همـواره  ادبـي  متـون  ترجمة كيفيت ارزيابي

 زمـان،  مـرور به ،روازاين. دانند  مي ناپذيررا امكان يوفادار به متن اصل ةترجم پردازان يهنظر
 يبـا بررسـ   ،مقالـه  ايـن  در. اسـت  آمده پديد ادبي متون سنجش براي مختلفي هاي  نظريه
 يـق طر از ،شـاملو از آن  يفارسـ  ةلوركـا و ترجمـ   ماه رمانسگفتمان  ينظام ارزش يقيتطب

 و پيونـد  همكـاري،  اصـل  گفتارهـا، پـاره  قبلـي،  زمينـة  فـرض، پيشچون  يعوامل يبررس
ـ   ةو ترجمـ  يـل نقش گفتمان و بافت در تحل يتبه اهم ،مايه درونو  ،پيوستگي  يمتـون ادب

زبـان   بافـت  و گفتمـان  رعايـت  بـا  توانـد   مي حد چه و نشان داده شد كه مترجم تا يدتأك
 رمـانس  از اش  در اين راه شاملو در ترجمـه  كه چنان ،بماند وفادار مبدأ زبان متن بهمقصد 
مـورد   يـك جـز در   يـز ن را بالغـي  انسـجام  و كرده حفظ را زباني هاي  تمام انسجام لوركا

 زبـان  بافـت  و گفتمان به توجه لزوم دانستنفرض پيش با رو،ازاين .است برقرار ساخته
 مـتن  بـه  وفادار اي  را ترجمه ماه رمانسشاملو از  ةترجم توان  يم ترجمه در مقصد و مبدأ
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  مقدمه. 1
 و دارند گوناگون هاي  بيني جهان مختلف هاي  زبان كه است داشته وجود تصور اين ديرباز از
 انشناسـ  زبـان  ،رو ازايـن افـراد اثرگـذار اسـت.     ينـي تفكر و جهـان ب  يوةزبان بر ش عبارتيبه

سـاختار زبـان را در ارتبـاط     هـا  آن از برخـي . انـد   داده انجام زمينه اين در بسياري تحقيقات
 و بيـنش  در اخـتالف  ديگر برخي و زبان يك انور گويش ورسومبا فرهنگ و آداب يممستق
 ،داننـد   يمـ  هـا  آن بينـي   جهان تفاوت عامل را گوناگون هاي  افراد متكلم به زبان درك و تفكر
 و زمـاني  شـرايط  حسبو بر دارد خارج جهان واقعيت از يمتفاوت يرتصو زبان هر كه چنان
 دهـد   يمـ  دسـت  بـه  ها  پديده يگذار نام يرا برا يساخت و برش متفاوت خود خاص مكاني
 ،اصـلي  مـتن  بـه  اروفـاد  كامالً ترجمة كه شود  مي سبب امر همين. )20- 18: 1371 ي(صفو

 هـا،   گفتمـان  چراكـه  ،شود ناپذير  امكان بسابس دشوار و چه يكار ،شعر ترجمة خصوص به
از متن مبدأ بـه   ها آن متفاوت است و مترجم در انتقال يگرو نحو هر زبان با زبان د ،واژگان

 صـد زبان مق يبا نظام ارزش ها آن مناسب يلاز تعد يرمواجه و ناگز يمقصد با دو نظام ارزش
 در مقصـد  زبـان  در آشـنا  تعـابير  كـاربردن بـه  بـا  مترجمـان  اغلـب  كـه  سترو ازاين. است

 تا زنند  مي دست سازي  معادل گاه و گزينيبه معادل آن بافت اجتماعيـ    فرهنگي ارچوبهچ
 يارائـه دهنـد و درك مـتن بـرا     دگانخواننـ  بـه  مقصد زبان گفتماني ساختار فراخور متني

  شود.  يسرم تر  كامل خوانندگان
بـا اشـاره بـه     يو .بـاب دارد  يـن در ا گر بيان يمثال ترجمه و گفتماندر كتاب  جوصلح

  :گويد  يم است نوشته شده Reduce Speed جملة آن يكه رو يرانندگ و نماييراه يتابلو
اسـت.   “يـد خـود بكاه  سـرعت  از” ةجملـ  يجمله به زبـان فارسـ   ينا يسسل ترجمة
 جملة در آن وجود اما ندارد، وجود اصلدر “خود”كلمه  ،شود  مي مالحظه طوركه همان
 يبـرا  “كنيـد  كـم  را سـرعت ” يـا  “بكاهيـد  سرعت از”... است اجباري تقريباً فارسي
 يعيطب “بكاهيدسرعت خود  از” ةجمل اندازةبه كمدست يا نيست سليس زبانان يفارس

   .)28: 1377 جو(صلح نيست جا هو روان و ب

 خواننـده  بـا  تعامـل  حفـظ  و برقـراري  براي ترجمه در مترجم دقت به نياز ازمثال  اين
 ـ   مبـدأ  ةجملـ  يـت كم بـه  ارتبـاط  يبرقـرار  بـراي در مثال بـاال   كهگونههمان ،دارد يتحكا
و  يعـي خواننـده طب  يجمله برا اضافه و »خود« ةكلم ـ    فارسي زبان گفتماني نظام مقتضاي به

  شده است. روان
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 عناصـر  بـا  شعر زبان آميختگي. مواجهيم شعر ترجمةبا  ها،  متن گونهاين ترجمة از فراتر
و اشـراف بـر    ،موشـكافي  دقت، با بايد مترجم و است كرده دشوارتر را شعر ترجمة بالغي
  :)Roger Callois( كاويوا روژه قولبه كه بزند اي  شعر دست به ترجمه يمحتوا

 يسـنده [باشد] كـه نو  ي[باشد] بلكه ... ابداع متن اديبانه ترجمة نه و لفظبهلفظ ترجمة نه
 مسـتلزم  اي  ترجمه چنين. نوشت  يآن را م بود  مي مترجم زبان همان شا مادري زبان اگر

  .)10: 1361 ي(نجف دانست مطلوب لكما بايد را آن البته و است بسيار تخيل و دانش

 كمال اين به ،بوده آشنا غرب و ايران معاصر و كالسيك ادبيات با كه ،شاملو هاي  ترجمه
  .است نزديك بسيار ،مقصد زبان به شدههشعر ترجم يحفظ اتصال گفتمان يعني ،مطلوب

  
  پژوهش ةپيشين 1.1

 مترجمان و منتقدان. است شده تأليف بسياري آثار شاملو نامةيو زندگ ،سبك اشعار، دربارة
 يـز و شـاملو ن  اند  چشم داشته ،وي معروف نامةنمايش سه خصوصبه ،لوركا آثار به فارسي
  كرده است.  ينياشعار لوركا را ترجمه و بازآفر يبرخ

 مقاالت كه گفت بايد خالصه و گنجد  نمي مقال اين در آثار اين تمامي از بردننام
 يلخل ازجمله عرب شاعران و املوش اشعار و سبك بين تطبيقي بررسي در پرشماري
 ناظم و الماغوظ، محمد قباني، نزار ادونيس، البياتي، عبدالوهاب درويش، محمود حاوي،
و  ،شكسپير ويليام آراگون، لويي الوار، پل تأثير يبه بررس يزن يو در مقاالت منتشر حكمت

بر شاملو پرداخته شده است. اشتراكات و افتراقات سبك شاملو با اخوان،  يوتال .اس .يت
 منتقدان مدنظر نيز.. .و ي،سهراب سپهر ي،تولل يدونفر يري،مش يدونفر يوشيج، يمان

  .است  بوده
 وي شـعرهاي  همجموعـ  برخيو  ،نيست ما موردبحثكه  ،لوركا هاي  نامهنمايش دربارة

 اشـعار  ترجمـة  بررسـيِ  به مجزا صورتبه تاكنون اما است، شده نوشته فارسي به آثاري نيز
 هاكتاب و مقاالت برخي در كوتاه خيلي صورتمگر به ،است نشده پرداخته لوركا از شاملو

  :اند جملهآن  از كه
 پـاراگراف  چنـد  در كـه  آذيـن  سعيد نوشتة »بود لوركا از ترعاشق كه بامداد براي« مقالة

  .پردازد  يسانچس م يگناسيوا ةمرثي از شاملو ترجمة ارزيابي به كوتاه
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  .يعزت قاسم ةنوشت »لوركا و نرودا باز، همساية شاملو« مقالة
 دربـارة  كوتـاه  نيز وي كه جمالي كامران نوشتة »است نهفته كالم در شعر جادوي« مقالة

  سانچس نوشته است. يگناسيوا يةشاملو از مرث ةترجم
 )Romancero Gitano( كـولي  رمانس ةمجموع از لوركا )Romance de la Luna( ماه رمانس

 يـن در ا ي. ولوركاسـت  شـعري  آثـار  ينتر مهم از نيز ماست بحثپژوهش مورد ينكه در ا
 زنـدگي  سـخت  شـرايط  و اسـپانيا  داخلـي  جنگ دورة حالي پريشانرمانس احساس درد و 

 يـا  رمانس اين تحليل در فارسي زبان در. كشد  مي تصويربه استبدادزده فضاي در را ها  كولي
 دربـارة  هايي  نگاري تك اسپانيايي زبان در اما ،است نشده نوشته اي  مقاله آن از شاملو ترجمة

 و ،2»لوركـا  شعري نظرية و ماه ،ماه رمانس« ،1»ماه ماه، رمانس،«مقاالت  جملهاز رمانس اين
  .است شده منتشر 3»ماه ،ماه رمانس در مرگ سمبل ماه،«
  

  تحقيق روش و مسئله 2.1
سبك و اشعار شاملو و لوركا پرداخته نشده است.  يقيتطب يمستقل به بررس يدر اثر تاكنون
 و اشـعار  بـازآفريني  و ترجمـه  رد شـاملو  شـهرت  شـاعر،  دو اهميـت  بـه باتوجـه  ،رو ازاين
 آن ترجمـة رمانس و  ينا يلوركا در زبان فارس ماه رمانسبه  انگر پژوهش يگرد يتوجه بي
 رعايـت  بـا  چگونـه  شـاملو  كـه  شـود  مشخص تا ايم  كرده انتخاب تحليل براي را شاملو از

  وفادار مانده است. ياييبه متن زبان اسپان يزبان فارس بافت و گفتمان
در  يمقـدمات  بيـان  از پـس  و اشـاره  شاعر دو سبكبه احوال و  يمختصر درادامه پس،

 جـو صـلح  يعلـ  ةترجم و گفتمانكه از كتاب  ياصول براساس ـ   گفتمان يلگفتمان و و تحل
  .پردازيم  يشاملو از آن م ةو ترجم ماه رمانس يو بررس يلتحل بهـ    است شده برگرفته

  
  لوركا و شاملو حال شرح 3.1

  املوش 1.3.1
 سـبب بـه  را خود نوجواني و كودكي دورة. آمد دنيابه تهران در) 1379- 1304( شاملو احمد
 ينـامنظم  يالتگذراند و تحص يرانا مختلف يدر شهرها ،كه افسر ارتش بود ،پدرش شغل
 يرجنـد، را در ب يرسـتان سال اول و دوم دب ،مشهد و زاهدان در را ابتدايي تحصيالت. داشت
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 يرسـتان و سال چهارم دب ،را در گرگان و تركمن صحرا يرستانسال سوم دب ،و تهران ،مشهد
شد و  يو زندان گيردست سياسي هاي  يتفعال سبب به ها  سال ينگذراند. در هم يهرا در اروم
  .شد مشغول نگاري روزنامه ةكرد سپس به حرف يلترك تحص
 سـپيد  شـعر  گـذار بنيان و گامپيش فارسي ادبيات در وزن  بي و آزاد شعر سرايش در وي

 يزيشعر به سبك متما يدرون يقيو موس ،يكتكن ،اشعارش از لحاظ فرم ةمجموع در و بوده
 نقـش  فارسـي  ادبيـات  در جديد كلمات يگزين جايو  سازي  در واژه چنين هماست.  يدهرس

 چـون  مقـاالتي  در انگـر  پـژوهش  كه چنان ،)43- 41: 1387 (باقرزاده است كرده ايفا مهمي
 هـاي   گـروه  و قيد هنري كاركردهاي« و »شاملو آثار بر تكيه با نو شعر در سازي  واژه دربارة«

  .اند پرداخته آن به » شاملو اشعار در قيدي
 يـد، و ام يـأس  ين،سرگذشت مهـر و كـ   يشعر و«اشعار اوست و  يمحور اصل »انسان«

عواطف  يناست. اما محور تمام ا يزو حمله و گر يغدرد و در ي،عشق و نفرت، غم و شاد
 يموضوعات و سـبك اشـعار و   ةدربار .)83: 1374 يان(پورنامدار» اجتماع است و مردمش

 تطبيقي صورتبه دنيا نقاط  اقصيدر  يانجام و آثار او با آثار شاعران اي  گسترده يقاتتحق يزن
  .است شده بررسي
 نامه، يلمفدر نوع داستان،  يگريآثار د و است جلد هجده بر بالغاو  شدةچاپ شعري آثار
 نامهنمايش و رمان ترجمةو  ،كهن متون تصحيح بازار، و كوچهمردم  ورسومآداب در تحقيق

 يـزي چ هـا  آن از برخي گاهي كه است كرده ترجمه جهان شاعران از اشعاري وي. دارد نيز
  . شعرند بازسازي حقيقتترجمه و در يكفراتر از 
 بــراي اي  مرثيــه« بــه تــوان  مــي اســت كــرده ترجمــه لوركــا از شــاملو كــه اشــعاري از

 ؛»گـرد خـواب  نغمـة « ؛»قـديس  جبرئيـل «؛ )»بخـش  چهـار (در  مخيـاس  ايگناسيوسانچزس
ـ «؛ »سه رودبار كوچك هاي  ترانه« ؛»كوچك ميدان ترانة« ؛»شرقي  هاي ترانه« ؛ »مـاه، مـاه   ةتران
 ؛»نغمه« ؛»دارانكمان« ؛»اندازچشم« ؛»گاهيصبح بازار غزل« ؛»ناسروده ترانة« ؛»دريا آب ترانة«
 ؛»غـروب « ؛»هـا   اشك يدةقص« ؛»يخودكش« ؛»يككبوتران تار ةقصيد« ؛»كارد« ؛»جهان وراي«
  اشاره كرد.» سبدها« و ؛»بدرود«

  لوركا 2.3.1
ازآن در نوشـتن  بـود و پـس   يقيموسـ  )1936- 1898( لوركـا  گارسـيا  فدريكو اصلي عالقة

 وارد گرانـادا  دانشـگاه  بهحقوق  ةدر رشت يلتحص براي 1915در سال  ي. ويدشهرت رس به
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 بـااليي  بسيار اهميت از زمان آن در كهـ    1919 سال در ياناقامتگاه دانشجو بهشد. ورودش 
 بـا  جـا  آن كـه  چنـان  ،شـد  أثيرگذارت ياربس شا ادبي شخصيت گيري  شكل درـ    بود برخوردار
  .دادند تشكيل را سورئال هنري مثلث باهم و شد آشنا دالي سالوادر و بونيوئل لوئيس

 يـات در ادب يخاص يجا يكشو مرگ تراژ ،اصالت آثار شخصيت، سبب  به لوركا گارسيا
 و ،انسـانيت شـور و كمـال،    يخود اختصاص داده است. در اشـعار و به اسپانيا 1927 نسل
 هـا  آن تمـامي  در تقريباً است، متنوع اشعارش موضوعات هرچند. اند  آميخته درهم بودن ناب
 . شود  مي درك عميقيرنج 

 داريـو  روبـن و  ماچادو آنتونيو يروو پ يسممكتب مدرن يرو  دنباله شا يدر آثار ادب لوركا
 داد، يونـد را با آوانگارد پ يسمنوشتارش مدرن ي. هرچند در مراحل بعدبود) مدرنيسم خالق(
 را وي ياز عناصـر سـنت   ياربس ةاستفاد سببهب كه  ييتاجا ،نگذاشتسنت را هرگز كنار  يةپا

 .شوديم يدههمواره در اشعارش د يو سنت يمحل يو آوازها يقي. موسنامند  مي مردمي شاعر
  : گويد  مي هايش  ب  كتا از يكي دربارة شاعر خود

شـعر انـدلس    دركل كتاب كل اما ام،  نهاده كولي هاي  ترانهشعرم را  كتاب نام من اگرچه
 شمارمن به ينسرزم نمايندگان ترين  يلاص ها  يكول يراز ؛نامم  مي   ياست و من آن را كول

 نمايشبه را آن تپندة قلب تا كند  مي پنهان را اندلس كردةبزك ةكه چهر ي... كتابروند  مي
گاوبـازان،   يلو شكل و شما يشنما ةكتاب از دغدغ ينا بگويم تر  فاش اينك و بگذارد
 و احساسـات  بـرق  و پـرزوق  هاي  جلوه از و ها  يزنگ يرةو دا ،مكزيكي پهنلبه هاي  كاله
  .)179: 1383 نويبس(گ است رنج داستان قهرمان تنها و است خالي آميزاغراق اميال

  بـه  شـايد . اسـت  تصـويري  و حماسي نايغ و سادگي« لوركا شعر هاي  ويژگي ديگر از
 را آثـارش  شـهري  مـردم  و فكرانروشن هم و كوليان و يانيروستا هم كه است دليل همين
به شعر و نثر دارد  ياريآثار بس يو .)7: 1353 ي(معتمد »ورزند  مي عشق آن به و خوانند  مي

ـ ، يرمااو ( ةنامنمايش معروف گانةو سه  هـاي   ) و گزيـده خـون  عروسـي ، آلبـا  برنـاردا  ةخان
  .است شده ترجمه فارسي زبان به نيز او اشعار از گوناگوني
 ادبيـات  و سـنت  برپايـة  دوهر ،آيد  برمي شاعر دو اين مختصر حالشرح از كهگونههمان
. اسـت  انسان و اجتماع هردو شعر محور و اند  نهاده يانخود را بن مدرن و نوِ يوةش كالسيك
 نقش بر تأكيد و ترجمه، و گفتمان دربارة مختصري بيان از پس يق،تحق ةلئبنابر مس ،درادامه
 كنيم مي يلوركا را معرف ماه رمانسبا خواننده،  مترجم  / شاعر بين تعامل برقراري در گفتمان

  .پردازيممي آن از شاملو ترجمة و رمانس ينا مدارگفتمان ساختار بررسي به و
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  بررسي و بحث. 2
 بـا  كه اين تا پرداخت  مي اثر تحليل و نقد به خود زيباشناختي ذوق با خواننده سنتي، نقد در

 يتهو »متن« ياكوبسن بالمنازع تأثير و بيستم قرن اوايل در ها  فرماليست نهضت گرفتنشكل
  كرد. يداپ

 دال بـه  بخشـيدن استقالل با خصوص هب و مدلول و دال بين نهادنتفكيك با سوسور
 يزروالن بارت ن درادامه و ريخت را متن به دادناستقالل ةشالود مدلول از جداي

 كــرد اعــالم ادبــي هــاي  مــتن را حــاكم بالمنــازع بحــث مؤلــف مــرگنوشــتن  بــا
  .)88: 1377 جو (صلح

كردنـد و مباحـث    يدترد ،زبان واحد عنوانبه ،جمله تحليل در انانشناس زبان گونهاين و
  مربوط به گفتمان شكل گرفت.

 يـز در ترجمـه ن  است جمله از بيش چيزي تحليل واحد كه نتيجه اين آمدنحاصل با
 كـل  را ترجمه واحد نوبرت آلبرشت« چون پردازاني  يهشكوفا شد و نظر يپزيكمكتب ال

 ترجمـه  در مناسـب  واحـد  برگزيـدن  راه در گونهاين و) 91 (همان:» [ند]كرد اعالم متن
 مشترك گفتمان حاصل خواننده با مترجم  / كرد و تعامل شاعر يفانقش مهمي ا »گفتمان«

  .شد دانسته
  

  گفتمان 1.2
در كتــاب  يري. شــعانــد  آن پرداختــه يگفتمــان و معنــا ةواژ بــه انشناســ زبــاناز  بســياري
را  هـا  آن از يبرخـ  ،ذيل مبحث تعريف گفتمـان ، گفتمان معناشناختيـ   نشانه تحليلو تجزيه

 فراينـد  دربارة) Kurtz 1998: 52( كورتز ژوزف تعريف تعاريف، اين بينارائه كرده است. در
 را گفتمـان  ينـد فرا« يو كـه  چنـان  ،حاضر است ةالمق تحليل اصول به نزديك بسيار گفتمان
 ايـن  هرگاه. است“ اكنون”و  ،“جا  اين”، “من” عامل هس بين تباني نتيجة كه داندمي اعمالي

 پـرداز  گفته ةحضور زند يبا نوع ،برسانند ثبتبه گفتمان فرايند در را خود حضور عامل سه
 يسه عامـل جـا   ينو هرگاه ا شودمي ناميده گفتماني اتصال كه مواجهيم گفتمان جريان در

(غيراكنـون)   “ديگـر  زمـاني ”و ،)جا يراين(غ “جا آن ”،“او” يعني يگرخود را به سه عامل د
 تعريـف  ايـن  .)16: 1385 شـعيري  ازنقل(به »گرددبدهند جريان اتصال گفتماني متوقف مي

  .است حاضر مقالة ةمقدم در كاويوا روژه قولنقل يادآور ضمني طور به
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 گفتمان تحليل 1.1.2

 آقـازاده گـل . دارد مختلفـي  هـاي يكردرو ،است اي  رشته ينب يشگرا يككه  ،گفتمان تحليل
 گفتمان تحليل سابقة ي،شناس زبان يخ: از نظر تارگويد  مي) Escher 1994: 82-84( اشر از نقل به
 شناسي نشانه .3 ،ساختارگرايي .2 ،و بالغت خطابه فن .1: كرد بيان مرحله سه در توان  مي را

 در توان  مي نيز را يشناس زبانگفتمان در  تحليلتحول  يرس ،طرفياز .)16: 1390 آقازاده(گل
 خالصـه  انتقادي گفتمان تحليل و گرا،  نقش گفتمان تحليل گرا،ساخت گفتمان تحليل قالب
 جمـالت  از اي  مجموعـه  را گفتمـان  انشناسـ  زبـان  گرايانـه،   ساخت گفتمان تحليل در. كرد
 از اسـتفاده  چرايـي  به گرا  گفتمان نقش يلدر تحل و دارند ساختاري ارتباط باهم كه دانند  مي

 بـه  تحليـل  گونهيندر ا ،عبارتيبه .پردازند  مي مشخص محتوايي به اشاره براي خاص فرمي
  .)65- 28(همان:  شود  مي خاصي توجه زبان كاربرد بافت

 بسـيار  ترجمـه  هنگـام  در مقصـد  نزبـا  بـر  حـاكم  گفتمـان  و بافت به توجه جاكهازآن
 بررسـي  براي مناسبي معيار تواند  مي گرايانهنقش و گرايانهساخت يكردرو يختةآم است  مهم

بافت كاربرد زبان  ،زبان ساختار برباشد تا عالوه يگرد   زبان به آن ترجمة و شعر يك تطبيقي
   :يراز ،شود بررسي نيز مقصد و بدأدر زبان م

 يدهمواره با ـ  ملفوظ يامكتوب  ـ  سخن خالق. برود پيش تواند  نمي مخاطب  بي گفتمان
 حركـت  مـنظم  گفتمـان  صورتدرغيراين شد،خود را در ذهن داشته با يمخاطب فرض

 پيـدا  تبلـور  كـالم  در انديشـه  ديگـر، سخنبه. يابد  نمي وار  اندام يتيو متن تمام كندنمي
   .)8: 1377 جو(صلح كند نمي

 مدارگفتمان ساختارهاي به بايد ديگر زبان به شعري واراندام تماميت ترجمه براي پس،
 ماه رمانس مدارگفتمان تارهايدر اين مقاله ساخ ،روازاين. داشت توجه زبان دو در شعر آن

  :كرد خواهيم بررسي تطبيقي صورتبه ذيلموارد  براساس شاملو از آن را ةو ترجم لوركا
 درنتيجـه  و شـود   مـي  فـرض  مسـلم  حقـايقي  اي  در هر گفته و نوشته :»قبلي زمينة«
را  هـا  آن يا ندارد نيازي اطالعات آن به خواننده يا يعني شود؛  نمي متن در آن به اي  اشاره

 كند  مي فرض مسلم را اطالعات از مقداري نويسنده و گوينده كه است گونه ينا .داند  يم
 هاي  دانسته بر تكيه با تواند  مي مخاطب ديگرسوياما از ،كند  نمي آن به اي  اشاره درنتيجه و

 ينـد گو يقبلـ  ةزمينـ  را توانـايي  ايـن . كنـد  اسـتخراج  متن از را ناگفته حقايق خود قبلي
  .)14-11(همان: 



 89   )نجمه شبيريو فر  فاطمه بيات( ... گفتمان ينظام ارزش تطبيقي بررسي

 

 يـا  گوينـده  فـرض، پـيش  در. اسـت  فرضيشپ ينهزم يگرد يرو ،واقعدر :»فرضپيش«
 و كنـد   ينم اي  اشاره ها آن به درنتيجه و كند  ياز اطالعات را مسلم فرض م يمقدار نويسنده
را از مـتن   هناگفتـ  »حقـايق «خود  يقبل هاي  دانسته بر تكيه با تواند  يمخاطب م ،ديگر ازسوي

  .)14(همان:  كند استخراج
ـ  يالكتيـك د يفيـت ك يـك واژه واجـد   هـر  :»گفتـار پاره« و  »هـا   لحـن «و شـامل   يدرون
 روابـط  كه است گفتارپاره يك واژه هر گفت توان  يم ،پس. است مختلف هاي  گذاري ارزش
 آفريننده لحظة و كند  مي برقرار مختلف هاي  زمينه در شنونده و گوينده ميان را مراتبيسلسله
 رساندمي را زبانـ   كالم جريان كه دارد اللتد يواقع يبر واحدها يراز ،نماياند  بازمي را كالم

  .)126- 125(همان: 
   :نماياند  بازمي خوبيبه را اجتماعي هاي  تفاوت اثر تحليل در گفتارها  پاره بررسي

 عنـوان بـه  را گفتارپاره يراز ،است نشده گفته چهآن و شده گفته چهآن ميان است مرزي
 جامعة در شود  مي فرض كه اند  شكل داده يندگانگو يزاز هرچ يشب ياجتماع ةپديد يك

 گوينـد   مـي  را چـه آن نيسـت  الزم جاآن از و اند  مشترك هاي  ارزش داراي خود خاص
  .)105: 1395 ييست(هولكو كنند تبيين شنونده براي جز به زج

اين است كه شنونده يا خواننده بافت كالم را بشناسـد و گوينـده يـا     :»اصل همكاري«
 »نشـود  كژفهمـي  دچـار  خواننده تا كند فراهم كامل طورنويسنده نيز بايد شرايط بافتي را به

 طريـق  از پيـام  اعظم بخش همواره كه داشت نظر در يدرا با ينا .)17- 16: 1388 جو(صلح
  .)20(همان:  شودمي بازسازي مخاطب

  :است بررسيقابل مبحث دو ذيل در پيوستگي و پيوند :»پيوستگي و پيوند«
 قبلي، زمينة با كاري و متن، دروني عناصر و اجزا بين است ارتباطي: زباني انسجام .الف

 سـه  ذيل كه زباني است اي  يدهبلكه پد ،خواننده با متن ندارد يو اصول همكار ،فرضپيش
   .)24- 23(همان:  شود  يم يبررس يو ربط ،يواژگان ي،دستور يوندپ مبحث
 گونـاگون  هـاي   فرهنـگ  در و اسـت  فرهنگي اي  پديده :بالغي انسجام يا پيوستگي .ب
 شـود  عرضه كساني بر چهچنان و شود  مي نوشته خودش مخاطب براي متن. است متفاوت

 ترجمـه  مسائل از يكي كه پيداست ناگفته. شود  يدرك نم ،نباشند آن مخاطب درحقيقت كه
  ).26(همان:  است بالغي انسجام همين
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. كنـد   مـي  توليـد  را گفتـار موقعيت تـاريخي انضـمامي اسـت كـه پـاره      :»مايه درون«
 گفتارهـا پـاره  كـه  دانسـت  بايد. انجامد  يم مايه درونبه فهم  گفتارهاپاره فهم ،رو ازاين
 گيرنــد  مـي  شــكل مايـه درون جهــتدر و اي  مكالمـه  بافتارهــاي از اي  مجموعـه  درون

  .)126 :1383 (تودوروف
 و صـوري  هاي  يژگيو يبا بررس ماه رمانس يپس از معرف درادامه فوق، موارد بهباتوجه
  بود. يمشاعر و مترجم خواه نقش ايفاي با متن گيري  شكل پيدر آن ساختاري

  
  ماه رمانس 2.2

 تصوير به را اي  شعر مرگ پسربچه يندةلوركا متشكل از نُه بند است كه در آن گو ماه رمانس
به كوره (مجاز جـزء   يدسف يپوناست كه با ژ »ماه« توصيف در شعر دوم و اول بند. كشد  مي

 و نماياند  مي كودك به را خود هاي  زيبايي و آيد  مي) ها  يو محل كار كول ،گرخانهاز كل، آهن
  .كند  مي اغوا و مسحور را او

 هـاي داد روي ييكه شعر را از بازنمـا  شويم  مي رو هروب يردستوريبا عناصر غ ،جااين در
كـه در   ،»مـاه « كهاي  گونهبه يم،يرو همركب روب يهتشب يكبا  ،درحقيقت. كند  مي خارج واقعي

است) بـر   يه(كه به دامن شب يشكليبا نور مخروط ،شعر ماه شب چهارده و كامل است ينا
 و دامـن  و زيبـايي  كنندةيرهبا عناصر خ يبازن ز يكآمدن  يهشب اين و تابد  يم يانكارگاه كول

  .است كارگاه به وخمپرپيچ
 گيرد  مي شكل كودك و ماه بين گونه  جدل وگوييگفت و پنجم ،چهارم سوم، بند در

را بـا   يـان كول يدنرسـ  ،هفـتم  بند در است، كودك شدنكشته ششم بند در آن آمد  پي كه
 اشاره »رؤيا« و هاست  كولي پوست رنگ معني در برنز .دهد  يخبر م يابرنز و رؤ ةاستعار

 از سـخن  بـا  مناسـبي  يفضاسـاز  ،قسمت اين در .دارد ها  كولي زندگي جادويي شيوة به
 كوليـان  بـه  و است شوم خبر آورندة كه آيد  مي نظربه جااين كه شودمي ايجاد جغد آواز
 بنـد  در كـه  اتفـاقي  نيستيد؛ مايل آن به شما كه است افتادناتفاق درحال چيزي گويد  مي

 »بـاد « ةمناسـب بـا نشـان    يفضاساز و پسربچه مرگ بر كوليان گرية و افسوس با هشتم
  .نماياند  يم رخ

 بـر  منطبـق  آن فرازوفرودهـاي  تمـام  و دارد رنگـي پي شعر اين شد، اشاره كهگونههمان
 كـه  دهد  مي سوق سمتيبهما را  كودك و ماه وگويگفت غيرواقعي تصوير و است رنگ پي



 91   )نجمه شبيريو فر  فاطمه بيات( ... گفتمان ينظام ارزش تطبيقي بررسي

 

قبـل از   ،رو ازايـن . يمآن توجـه كنـ   پردازانـه   نشانه هاي  جنبه و شعر داللت به شعر فهم براي
 به ،»گفتمان تحليل« يلدر ذ شدهشاملو از آن، براساس اصول مطرح ةرمانس و ترجم يلتحل

 درپـي  كه تحليلي بهتر فهم براي و گذرا صورتبه رمانس اين شعري هاي داللت از برخي
  .كنيمميآن خواهد آمد اشاره 

 را خود نيز شعر گويندة و شود  مي بيان ساده گذشتةبا فعل  »ماه« آمدن ،ماه رمانس در
 تنـاوب  در حـال  و گذشـته  بـين  افعـال  زمان ،درادامه. دهد  مي نشان اثر در راوي نقش با

حالـت   حـال  زمـان  با ازآنپس و كند  مي اشاره ماه آمدن به گذشته فعل با كه چنان ،است
 گـر  بيـان  توانـد   مـي  زمان از استفاده گونهاين. ندك  يابراز م »كند  مي نگاه«پسرك را با فعل 

 در عبـارت  »كردننگاه«مصدر  رارتك ،ازطرفيباشد.  يكنزد ةاتفاق در گذشت ينا داد روي
پسرك را  ةروح كودكان تواند  مي »كند  مي نگاهش كند،  مي نگاهش  / مانده يرهبچه در او خ«

 و نظـارگي  درمقابـل  را مـاه  سـحركنندگي  حركـت  چنين همكند و  يبند فضاساز يندر ا
 را كـودك  دهـد   يكـه انجـام مـ    يماه با رقص ييگو ؛بگذارد نمايشبه كودك مطلق تسليم

  .كند  مي هيپنوتيزم
مصداق  .گيرد  يم »مرگ« يكسمبل يو معنا شود  مي تكرار بارينچند »ماه« ةكلم ،درادامه

 كلمـات  آخـرين  و گيـرد   يو جدل صـورت مـ   يالوگماه و كودك د يناست كه ب يآن زمان
 زبـان  از بار سه مكرر صورتبه است كه »ماه« ةكلم يزكودك قبل از مرگ ن زبان از شده بيان

  .نيست برقرار وگوييگفت ديگر بعدازآن و شود  مي بيان كودك
 مـتن  در موجـود  هاي  نشانه بهباتوجه طرفيچون از ؛است رمزآلود كاراكتري ماه كاراكتر

 آن ظهور حاصل را ماه رمزآلود شخصيت اين بتوان شايد و است اغواگر هم و آور  مرگ هم
 آينـد  ناخوش اي  يدهمرگ پد ،ازطرفي. دانست است راز و رمز و پوشيدگي نماد كه شب در

 هـي، «: گويدمي با ماه يالوگشدر د كه چنان ،كند  مي ياد تعبيرحسن با آن از پسرك اما است،
  .»سازند مي ريزسينه و انگشتر/ تدل از/ رسند سر اگر ها  كولي  / !ماه ماه، ماه،! برو

 زمـان  اين در و رود  يو به آسمان م دريگ مي(سمبل مرگ) دست پسرك را در دست  ماه
 القاكننـدة  فضاسـازي  همـين  و اسـت  گرفته بر در را شب سراسر) شومي(نماد  جغد آواي
  . كند  مي تقويت را آن بودنمرگ سمبل كه است ماه كاراكتر شومي

 تحليل قسمت در كه مواردي براساس شاملو، ترجمة و ماه رمانس ةپس از ارائ درادامه،
  .پردازيم  مي اش  رمانس و ترجمه ينا يبه بحث و بررس ،شد اشاره گفتمان
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  شاملو ةو ترجم ماه رمانس. 1 جدول
  اسپانيايي  ماه رمانس  فارسي

 آيد مي گرخانهآهن به ماه

 .الطيبش سنبل پاچين با

 مانده خيره او در بچه

  .كند مي نگاهش كند، مي نگاهش
  
 

 وزد مي كه نسيمي در

 دهد مي حركت را هايش دست ماه

 ،را شا فلزي سفت سفيد هاي پستان و

  .كند مي عريان پاك، و انگيزهوس
 

 !ماه ماه، ماه،! برو! هي ــ

 دلت از رسند سر اگر ها كولي

  .سازند مي ريز سينه و انگشتر
  
 

 .برقصم بگذار بچه، ــ

 بيايند سوارها تا

 اي خفته سندان بر تو

 .اي بسته را كوچكت هاي چشم
  

 !ماه ماه، ماه،! برو! هي ــ

  .آيد مي اسب پاي صداي
 .بگذار راحتم ــ

 .كني مي مچاله را ام آهاري يسفيد
 

 كوبان را جلگه طبل

 .شود مي نزديك سوار،

 خاموش ةگرخانآهن در و

 .بسته را كوچكش هاي چشم بچه،
 

 ــ رؤيا و مفرغ ــ كوليان

 زارهازيتون جانب از

 آيند مي پيش

 خويش، هاي اسب گردة بر

 برافراخته بلند ها گردن

  .آلودخواب همه ها نگاه و

La luna vino a la fragua 
Con su polisón de nardos. 

El niño la mira mira. 
El niño la está mirando. 

 
 
 
 
 

En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 

 
 
 

Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 

Collares y anillos blancos. 
 
 
 

Niño déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el yunque 
Con los ojillos cerrados. 

 
 
 
 
 

Huye luna, luna, luna, 
Que ya siento sus caballos. 

Niño déjame, no pises, 
Mi blancor almidonado. 

 
 
 
 

El jinete se acercaba 
Tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño, 

Tiene los ojos cerrados. 
 
 
 

Por el olivar venían, 
Bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados. 
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  اسپانيايي  ماه رمانس  فارسي
 درختش، فراز از خواند مي خوش چه

 !گيرشب خواند مي خوش چه

 ؛گذرد مي ماه آسمان، بر و

 كودكي راه هم ماه،

 .دست در دستش

  
  
 

 سندان گرد بر گرد گرخانه،آهن در

 .ندا گريان نوميدي به كوليان

 نسيم و

 .است هشيار است، بيدار كه

 نسيم و

 است بيدار هوشياري به كه

  .)247- 244: 1384 (شاملو

 
 
 

¡Cómo canta la zumaya, 
Ay como canta en el árbol! 

Por el cielo va la luna 
Con el niño de la mano 

 
 
 
 
 

Dentro de la fragua lloran, 
Dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 
(Lorca, 1990:97-98) 

 
 
 
 
 
 

  
  گفتارو پاره ،قبلي زمينة فرض،يشپ 3.2

مؤنـث   يفبا حرف تعر ،پس. مؤنث است ياو فولكلور اسپان ،متناسب با زبان، فرهنگ »ماه«
»la« را كوچـك  هـاي   بـا هـم جـان بچـه     »بـاد «و  »ماه« اسپانيا عاميانة ادبيات در. است آمده 

مـاه در   راه هـم  ابتـدا كـه در  ،»بـاد «رمـانس   يـن ) و در اsee Arango 1995: 62( گيرنـد  مـي 
خبـر   كـردن زمزمـه  بـا  و هوشيار رمانس آخرساكت و در ،داشته نقش كودك كردنمسحور

  است. آنان بر مرگ پسربچه يونش گر  نظاره كوليان براي كودك درگذشت
 در آن زمينـة  كـه چرا ،شـود   مي دانسته مسلم فرضپيش اطالعات اين ،ماه رمانس در
مـوارد در ذهـن    يـن گفـت ا  تـوان   يمـ  ،عبـارتي بـه  .اسـت  بوده فراهم اسپانيايي فرهنگ

  و انگاره شده است.  يشهمشترك كل يو فرهنگ ياجتماع يزندگ سبببه ها  زبان اسپانيايي
در شـعر   كـه  چنـان  ،دارد يزن يكاروت ةدر اشعار لوركا جنب »باد«دانست كه  يدبا ،ازطرفي

 يراه همرا  ياست كه دختر سوارشه مرد يك مانندبه باد) Arbole Arbole( »درخت درخت«
 در بـاد  ،يزن ماه رمانس در). Bermudez Ramiro 2013: 18( دارد او كمر دور دست و كند  مي

در  ،كنيـد   مـي  مشـاهده  شعر دوم بند در كهگونههمان و دارد نقش ماه هاي  اغواگري نمايش
  .كند  مي يراه همگرفتن جان پسرك با ماه  يبرا چينيتوطئه
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 ديالكتيـك  كيفيـت  يـك  واجد تواند  يهر واژه م يم،اشاره كرد »ماه« ةبه واژ كهگونههمان
 مختلـف  هـاي   گـذاري ارزش حاوي تواند  مي آن بيان براي مختلف هاي  لحن و باشد دروني
واژگـان شـعر    يبـه بررسـ   ،2. در جدول ياندرا بنما يمختلف گفتارهايپاره گونهاين و باشد

 و درونـي  ديالكتيـك  يـن ا يبررسـ  بـراي شـاملو   ةدر ترجم ها آن هاي  معادل سپس لوركا و
  .پردازيم  مي احتمالي گفتارهاي پاره

  . واژگان شعر لوركا 2 جدول

واژگان 
  اسپانيايي

 ,niño, aire, brazos, sensos, duro, estano, gitanos, corazón, anillos, collares  مذكر
baile, yunque, ojollos cerados, caballos, blancor, jineto, tambor, llano, 

olivar, bronce, sueno, ojos entornados, árbol, cielo, brazos 

 luna, fragua, polison, cabezas, zumaya  مؤنث

 زبـان  در. اسـت  شـده  داده نشـان  2 رمانس در جدول ياييواژگان اسپان يدستور جنس
 اي  نشانه يراه همشاملو بدون  ةو تمام اين واژگان در ترجم يستاين بحث مطرح ن فارسي

 مـا  فولكلـور  در واضـح  طور هب »ماه« يبرا ،ازطرفي. اند  شده گرفته كاربه ها آن جنس بر دال
 آن بـراي  و كنند  مي تشبيه آن به را زيبا صورت اغلب هرچند ندارد، وجود خاصي جنسيت
 جنسـيت  دربـارة  ايرانيان ذهني انگارة توان  مي و آورند  يو گرد م ،روشن تابان، چون صفاتي

 گـل  تو پيش  / ندارد ماه تو طلعت روشني«: گويد  يحافظ م كه چنان ،دانست مؤنث نيز را ماه
 در مـاه  ناپديدي و باريكي به شود  يگداخته م يارگاه عاشق را كه در فراق  »ندارد گياه رونق

 ،دهند  مي تفضيل ماه زيبايي بر را معشوق زيبايي نيز گاه كنند،  مي تشبيه ماه هر آخر روزهاي
 تو درد ز كنانناله  / تو عشق اسير ماه و عاشق ماه به جمله«: گويد  يم يموالنا در غزل كه چنان
 فرو برقع  / را نقاب رخ از برافكند ماه گر«: سرايد  مي سعدي كهزماني يا، »خدا يكه ا كنانالبه
 ،ماه باشد يتجنس گر بيانكه  يممستق يشاملو بدون استفاده از صفت .»را آفتاببه جمال  هلد

 »بچه« ةكلم niño دارجنسيت واژة با تقابل در نيز ادامهو در كند  مي معرفي را آن) بانو(مثل ماه
 تـري   دقيـق  معادل تواند  يم »پسرك« ةواژ كهحاليدر ،گزيند  يبرم ،است جنسيت فاقد كه ،را
 ،است داشته نظر بدان نيز شاملو كه ،رمانس ينا ةفرانس ةباشد. با مراجعه به ترجم niño يبرا
را  »بچه« واژة شاملو رويهربه اما ،است مذكر نيز فرانسه زبان در enfantكه  يافتدر توان  يم

  بماند.  يدر ابهام باق يفارس ةدر ترجم چنانماه و بچه هم ةتا رابط است آورده
جنس مذكر بـه مؤنـث    يفتگيش يفارس ادبيات در كلي طورشاملو و به ةدر ترجم ،پس
ماه نو  يدناز د يو صرع يوانهد يانهطبق باور عام«بلكه  ،نيست مطرح بچه و ماه رابطة دربارة
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 بند در توان  يصحنه را م ينا .)690: 1357 (مصفا »آيد  درمي خيزوجستو به  شود  يآشفته م
 ،زيـاد  احتمـال اين دو بند از شعر بـه  يايي،اسپان يكبراي  .كرد مشاهده شعر پنجم و چهارم

حـالتي كـه در آن    ؛كند  مي تداعي را بچه و ماه بين رقص فرهنگي، هاي  زمينهپيش بهتوجهبا
 كنـد،   مي مچاله پا با را او امنيدزير و رقصد  يدرهم از ترس و لذت با ماه م يبچه با احساس

 شـده  اشاره بسيار آن به كالسيك ادبيات در چهآن براساس حالت آن ايراني يك ذهن در اما
  .كند تداعي را ماه به كردننگاه هنگام در زده  جنون فرد يك تقالي تواند  مي ،است
 فرهنگ دو هر در. است فرهنگ دو بين شتركم گفتارپاره »جغد« يرمانس، صدا ينا در
 است بديمن و محزون اي  جغد پرنده ،اسپانيايي فرهنگ در. است شوم صدايي جغد صداي

 يونـاني  كلمـة ) از ululaجغـد (  ة. گفتني اسـت واژ برد  مي سربه گورستان در روز و شب كه
obolydsein يمناو را بـد  يصـدا  ،سـبب  ينبه هم .است شيون و ناله معنيبه و شده مشتق 

 شـوم  و يمنفـ  ،پس از اسـالم  از اسالم و چه يشچه پ ،جغد يزن يرانيفرهنگ ا در. دانند  مي
  .)»فبو« دخلم ليذ :1375 (اعلم است بوده

  
  همكاري اصل 4.2

 چنـدمعنايي  اي  مرتبه به معناييتا رمانس از سطح تك است موجب شده »ماه« بودنسمبليك
 و نباشـد  منفعـل  مـتن  بـا  ههـ مواج در خواننـده  و بپـذيرد  مختلـف  تفسير و تأويل و برسد
 .كند يخود بازساز يتاز متن را براساس ذهن يبتواند مقدار ،يماشاره كرد قبالً طوركه همان

  .شديم روروبه يررمانس ما با دو تصو يناز ا يدر خوانش
به  زدگي  جنون ازآنپس تقالي با و شود  مي جنون دچار ماه به نگاه با كودك: اول تصوير

 گـاه بـه  نيـز  كوليان و افتد  مي) است بوده جاآن در كاركردن درحال كه قسمتي(درون كوره 
  .كنند  يو ناله م يونشروع به ش صحنه ديدن و رسيدن

 بـا  را او مـاه  و شود  مي اسير آن چنگ در و ماه هاي  اغواگري فريفتة كودك: دوم تصوير
  .برد  مي آسمان به خود

 گونـاگون  هـاي   شـكل  مختلـف  اجتمـاعي  بسترهاي در تواند  مي شعر از خواننده تصور
 را پسـرك  مـرگ  از شـعر  ناگفتـه  هـاي   قسـمت  خواننده اول تصوير مانندبه كه چنان بگيرد،
 سبب به) شود  يدچار رعشه و صرع م احتماالً كه( زده  جنون كودك كه كند بازسازي گونه اين

 پـي  واقعـه  بـه  و رسـند   مي ها  كولي وقتي و سوزد  مي و افتد  مي كوره آتش در نداشتن  تعادل
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 و شـيون  بـه  شـروع ) است كوره نزديك بسيار كه فلزي قسمت(در اطراف سندان  ،برند  مي
 اسـطورة « بـه توجـه با ،اروپـايي  فرهنگ به آشنا خوانندة دوم، تصوير در. كنند  مي زاريگريه

 كـه  بنـدي  قرينـة  بـا  و )Hernández Fernandez 2006: 2( »مـاه  در مـرد  تصوير شدة  شناخته
 يگـري مـرگ د  ،»دست در دستش  / كودكي راه هم ماه،  / گذرد مي ماه آسمان، بر و«: گويد مي
  .است ماه نور در كودك ناپديدشدن آن و زند  يكودك در ذهن خود رقم م يبرا
  

  پيوستگي و پيوند 5.2
 يو ربطـ  ،واژگـاني  دسـتوري،  ونـد انسجام در زيـر سـه پي   اين نوع از :زباني انسجام. الف
  .است بررسي قابل

 بازنمايانـده  و آيـد   درمـي  نمـايش بلكه به ،ندارد گفتاري كنش فقط شعر ،ماه رمانس در
مؤثر افتـاده   يو ةلحن كودكان ينياز زبان كودك در بازآفر »ماه« ةتكرار واژ كه چنان ،شود مي

متن مبدأ  يانسجام زبان يبررس برايآن  ةدر شعر و ترجم ها  واژه بسامد ،3است. در جدول 
  .شود  يو مقصد ارائه م

  ترجمه و شعر در ها  واژه بسامد. 3 جدول

 )luna( ماه  
 نگاهش

 كند مي
)mira( 

 بچه
)niño( 

 كوره
)fraqua( 

 كوليان
)gitanos( 

 بسته
)cerrado( 

 باد
)aire( 

  ش  ل  ش  ل  ش  ل  ش  ل  ش  ل  ش  ل  شاملو  لوركا  بند
1  1  1  3  3  2  1  1  1              
2  1  1                      1  1  
3  3  3              1  1          
4          1  1      1  1  1  1      
5  3  3      1                    
6          1  1  1  1      1  1      
7                  1  1          
8  1  1                          
9                  1  1      2  2  

  3  3  2  2  4  4  2  2  3  5  3  3  9  9  بسامد
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 رمـانس  ةدر ترجمـ  يانسـجام  يهمـاهنگ  ،شـود  مـي  مشاهده 3 در جدول كه گونه همان
 تنها. است مبدأ زبان متن مثابة فراهم آمده است و تكرار كلمات نيز به رمانسخود  چون هم

 توضـيح  آن دربـارة  گفتـار پاره مبحث ذيل در كه است آن تكرار و بچه واژة دربارة اختالف
  .شد داده

و  يقيحفـظ موسـ   بـر عـالوه  ،اسـت كـه   »تكرار«رمانس  ينعامل انسجام در ا ينتر مهم
از زبـان كـودك توأمـان     »مـاه « ةاسـت. تكـرار واژ   يزاحساسات و عواطف ن گر بيانآهنگ، 

 »كند مي نگاهش« ةاست. تكرار واژ دكانهبا لحن كو راه همترس و خواهش  ينوع كنندةالقاء
او  يفتگـي عمل كودكانه و حس فر درجهت يزحالت كودك ن يفدر همان بند اول در توص
 گر بيان »بسته چشمان«با  »كند  مي نگاهش« جملهكلمات از ينب ينسبت به ماه است. تضادها

 ها،  كولي خانه،گر آهن( گروه دو در رمانس اين در كاررفتهرمانس است. واژگان به ةماي درون
 سـفيد،  هـاي   پسـتان  الطيـب، سـنبل  ينگردن بلنـد افراختـه) و (پـاچ    و اسب، گردة سندان،
 جـاي  يكه شاعر در جا است يزاثر ن ييو غنا يلحن حماس گر بيان) زاريتونز و انگيز، هوس

 ،اسـت  شـده  مـتن  تربيش انسجام باعث حماسي معنايي در غنايي هاي  واژه بردنكاربه با اثر
برنـز و   يـن و منظور از ا »زارزيتون از برآوردند سر رؤيا و برنز«: گويد  يم ييدر جا كه چنان
چـون   ؛شـود   ديـده مـي   مـاه  رمانسدر سراسر  يزن نظيرهاييهستند. مراعات »ها  كولي« يارؤ

 نيـز  اثـر  كلي انسجام تركردن  و چشم) كه در متقن ،قلب سر،(دست،  يا) ريزسينه و  (انگشتر
  .است داشته نقش

 عاطفـه  رنگ ها  رنگ ةهم رنگ و هاست  رنگ ةرنگ هم ياهيو س است سياه شب رنگ
 بـا  سودازده ييحضور رازناك ماه، فضا ازطرفي و شب فضاي در واقعه افتادناتفاق با. است

 گر بيان نوعيبه چيزهر ،سودازده يفضا يندر ا .شكل گرفته است رمانسدر  يعاطف يژگيو
آن در رمانس  ةكه دربار را يانسجام زبان ينشعر (مرگ) شده است. شاملو ا يخاستگاه اصل
  .است ردهكرمانس برقرار  ةدر ترجم خوبيبه يمصحبت كرد
و  ،قبلـي  زمينـة  فـرض، يشپ ،متن ياجزا ينبه ارتباط ب انسجام گونهاين: بالغي انسجام

 :افكنـيم   به بند آخر آن نظر مي ماه رمانس يانسجام بالغ يبررس ينظر دارد. برا ،گفتارهاپاره
. كندمي ايفا مهمي نقش شعر فضاسازي در »velando« چون يو صفات »el aire« ةكه واژ يبند

  .است برگزيده »el aire« يرا برا »نسيم« معادل شاملو
 يـار  گـه آرام سـر  نسـيم  اي«: گويد  يگاه قاصد است، حافظ م يفارس ياتدر ادب »سيمن«

 عاشـق اسـت، حـافظ    رقيـب  نيـز  گـاه  و »كجاسـت  عيار كشعاشق مه آن نزلم  / كجاست



  1400، دي 10، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   98

 

. »ست هافتاد دونيم غصه از زدهسودا دل  / ست هافتاد نسيم دست در تو زلف سر تا«: گويد  مي
 و اسـت  شـيار و نسيم كه بيـدار اسـت، ه  «آمده است:  رمانساز بند نهم  وشامل خوانشدر 

 خوانشـي  تا است لوركايي خوانشي تريشخوانش ب ينا .»است بيدار هوشياري به كه نسيم
 گونـه يـن ا از شـعر  بنـد  ايـن  زبـان فارسي ذهن در شايد و زبانفارسي ذهني انگارة برمبناي
 دركنـار  چنانهم باد  / پايد  مي و وزد  مي را كوره باد«: نمايد رخ بهتر] متن به وفاداري با  [البته
و  چينـي  نسـخ  ازطرفـي  و خبـر  كـردن جمـع  درحـال  چنـان هم باد گويي. »است زمزمه به

 آن هـاي   صـفت  و باد كاربرد گونهاين. است كوليان براي كودك درگذشتخبر  كردن زمزمه
 گوينـده  و خواننده بين همكاري اصل و رعايت مقصد زبان در بافتي شرايط شود  مي باعث
  .شود برقرار تربيش

 متناسـب  آن گوياتربودن تواند  يم »نسيم« جايبه »باد« ةواژ يدنبرگز يلاز دال يگرد يكي
 كـه  شـود مـي  دانسته ايراني هاي  اسطوره و ها  افسانه در كاوش با چراكه ،باشد متن فضاي با
) 134: 1388 ي(باقر» vayue ةواژ يزن و vate ةواژ :اند  دو لغت داشته باد براي قديم آريائيان«

 »صـبا «دو بـاد   فارسـي  ادبيـات  در بعـدها . انـد   شـده   مي شناخته قادر خداي دو عنوانبه كه
 نهم بند در رسد  مي نظر هب. كندمي ظهور) است گريران(كه و »دبور«است) و  يار آور يامپ  (كه
بـاد دبـور اسـت، هرچنـد      سـوي به تربيشو كشش  يمنف ةجنب به تربيش توجه لوركا شهر
 در دليـل،  اين به. است مطرح آن منفي و چينيسخن ةجنب تريشب ندارد، را دبور گري ويران
 ،»نسـيم « هاي  واژه از تربيش توانند  مي »كردن زمزمه«و  ،»پاييدن« و »باد« هاي  واژه رمانس اين

  .يردمتن قرار گ يانسجام بالغ يردر مس »بيدار«و  ،»هوشيار«
  

  مايه درون 6.2
 و پسـرك،  مـاه،  دارد؛ وجـود  تيپيـك  شخصـيت  يك و اصلي شخصيت دو رمانس اين در
 كـه  هايي  توصيف با و هست داستان سراسر در نامرئي شخصيتي عنوانبه يزلوركا ن .ها  يكول
 ميان وگوهايگفت و داستان تكامل و گيري  شكل در تناوببه ،دهد  مي ارائه داستان خاللدر

 بند در و مواجه راوي صداي با دوم و اول بند در كهطوريبه ،كند  مي ايفا نقش ها  شخصيت
  . يميرو بهماه و كودك رو يةسخن دوسو ياو پنجم با گفتار  ،چهارم سوم،
  :است گونه دو رمانس اين در ها  يتشخص اظهار زمينة كلي، گاهين در
  ؛كودك و ماه ديالوگ: گفتاري .1
  ؛ها  يكول يونو ش ،باد زمزمة جغد، صداي: غيرگفتاري .2
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دانست  ينا دهندةنشان اند  مخاطب  يباد را كه ب ةو زمزم ،جغد نالة كوليان، شيون توانمي
 بيرون كه كند  انكار مي«نيز  رمانسماه در  گوييو تك يستن ها آن سخن براي اي  كه شنونده

 »دارد وجـود  اعتبـار  درجـه  همان با پاسخي به قادر و حقوق، همان با ديگري آگاهي آن از
و اعتراض به  يااسپان ياوضاع جنگ داخل يدر تداع يانب يوةش ينا .)167: 1383(تودوروف 
 مـؤثر  دهـد   ياثـر را شـكل مـ    ةمايـ درون كـه  كوليـان  قشر به استبدادي و انديشانهنگاه جزم

  .است  افتاده
 كـودك  و مـاه  كاراكتر مكاني افق كه شويم  مي متوجه اثر، به كلي نگاه در و بارهدرهمين

 و زمين به آسمان از ماه ديد يةاما زاو ،ندا مشترك مكاني در كه است درست. نيست مشترك
 يمكان از زبان راو يففقط در توص ها آن اشتراك. است آسمان به زمين از كودك ديد زاوية

 لحن با و دهد  يكار خود را انجام م يد،بدون ترد ،ندارند. ماه يدانش مشترك ،طرفياست. از
 بـا  كـودك  كـه صورتيدر ،»اي  خفته سندان بر تو  / بيايند سوارها تا« گويد  مي كودك به قاطع
 مستقيم اشارة جايبه درادامه كهاين تر  جالب و دهد  مي خبر ها  كولي آمدن از مستأصل لحني

 »سـازند مـي  ريـز  سـينه  و انگشتر  / تاز دل« ةبا استعار كشت خواهند را ماه ها  كولي كهاين به
و نداشـتن قـدرت از مـرگ مـاه      ضعف از ناشي مستأصل و غيرمستقيم بيان با درحقيقت  و

  .گويند  مي  سخن
 يتوضـع  ييـد تأ درجهـت  يـز ن ييو ندا ،امري خطابي، هاي  گزاره كاربرد رمانس اين در

  :بينيم  يم كه چنان ،كاراكتر ماه و كودك است
 چـه  و مستقيم طوربه چه است كسي به خطاب همواره سخن هر خطابي، هاي  گزاره در

 بـه  مـاه  و پسـرك  خطاب رمانس اين در خطابي گزارهاي مستقيم نمونة. غيرمستقيم طوربه
 ،جغد نالة كوليان، فرياد به توان  مي رمانس اين در غيرمستقيم هاي  خطاب ةنمون از و ديگر هم

  .اند  مخاطببي سهباد اشاره كرد كه هر ةو زمزم
 پسـرك  و مـاه  بـين  وگـو رمانس با گفت ينا روايت فرازوفرودهاي ها،  گزاره اين دل در
 كـودك  و مـاه  كـه اينبـا  ،حقيقتدر .دارد جدلي حالت گاه وگوهاگفت اين. گيرد  مي شكل
 ،كننـد مي تنگ ديگريك بر را گفتنسخن يگاه فضا ،دهند  مي ديگريك هب گفتنسخن اجازة
  .است مشهود ندايي و امري هاي  در گزاره كه چنان
 بـه  را ديگـر  آواهـاي  كـه  است آمرانه لحن و صداييتك حاكميت امري، هاي  گزاره در

ام را مچاله   يآهار يديسف  / راحتم بگذار«ماه در رمانس:  يمثل صدا ؛دهد  مي سوق خاموشي
 صـحبت  امـري  مـاه . انجامـد   مي او صداي خاموشي و پسرك مرگ با درنهايت كه »يكن  يم
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 هاي  جمله با فقط دارد تريكم قدرت كه كودك و نشاند  مي كرسيبه را خود سخن و كند  مي
 سـبك  كـه  اسـت  شـده  باعـث  امر درمقابل ندا همين و كند  مي بيان را خود خواهش ندايي
 فرصـت  ديگري به كدام(هر دارد پوشانيهم باهم كهاين بهتوجهبا ،كودك و ماه گويو گفت

  .بيابد جدلي يا اي  حالت مجادله ،)دهد  مي كردنصحبت
 و جزمـي  عنصـر  غلبـة  از حكايـت  عرشـ  ايـن  گوييو گفت منطق شد، گفته چهآن بنابر

 قـوي  هاي  يتوجود داشت (شخص يگرد ياگر صداها كه چنان ،دارد ماه قدرت صدايي تك
 غلبه اين. داشت ديگري وبوييرنگ ماجرا و گرفت  نمي شكل تراژدي اين) رسيدند  نمي دير

 و تـالش  درنهايـت  وگوهـا گفـت  و هـا   گزاره و دهد  مي سوق بودنصداييجامعه را به تك
  .نماياند  مي استبداد دربرابر را كوليان شدةرانده حاشيهبه قشر مبارزة

  
  گيري نتيجه. 3
 واقعـي  هـاي داد روي ييآن را از بازنمـا  يردسـتوري كه وجود عناصـر غ  بندينُه رمانس اين

 كـودك  و مـاه  گونـة جدل وگويگفت با آن فرازوفرود كه دارد رنگييپ ،است كرده خارج
و  يقيحفظ موسـ  برعالوه رمانس، اين انسجام عامل ينتر مهم ،»تكرار«و  است گرفته شكل

 ةتكـرار واژ  طوركـه شده است. همان يزآن ن ةاحساسات و عواطف در ترجم گر بيانآهنگ، 
  .است افتاده مؤثر آن ترجمة و متن در لحن كودكانه ينياز زبان كودك در بازآفر »ماه«

باد  راه هممؤنث است و  يامتناسب با فرهنگ و فولكلور اسپان »ماه« ،يماشاره كرد كه چنان
 »بـاد « ،طرفـي از .است اسپانيايي فرد ذهن در مسلم فرضپيش اين و گيرد  مي را ها  جان بچه

مـاه   ياغـواگر  يشدر نما يزرمانس ن يندر ا كه چنان ،دارد يزن يكاروت ةدر اشعار لوركا جنب
گرفتن جـان   يبرا چينيتوطئه در كنيدميدر بند دوم مشاهده  كه گونه هماناست و  گرياري

  . كند  مي يراه همپسرك با ماه 
از گذاشـتن   يركانـه ماه مؤنث است، اما شاملو ز يتجنس ةدربار يزن يرانيانا يذهن انگارة

 در ،نيـز  درادامه. است كرده پوشيچشم) بانو(مثل ماه باشد ماه بودنمؤنث گر بيانكه  يصفت
 گونهاين و گزيند  يبرم ،است يتكه فاقد جنس ،را »بچه« كلمة niño دارجنسيت واژة با تقابل
 جـنس  شـيفتگي  بحث فارسي ادبيات در چراكه ،گذاردمي باقي ابهام در را بچه و ماه رابطة
از  يو صـرع  يوانـه د اميانهباورع طبق بلكه نيست، مطرح بچه و ماه رابطة در مؤنث به مذكر

و  يفرهنگـ  هـاي   زمينـه  پيش اين با. آيند  درمي وخيزجست به و شوند  يماه نو آشفته م يدند
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 زيـاد  احتمـال به زبان ، در ذهن يك اسپانياييرمانسدو زبان، از بند چهارم و پنجم  يگفتمان
 و ،»دست در دستش  / يكودك راه هم ماه،  / گذرد  مي ماه سمانآو بر « قرينةبه بچه و ماه رقص

  . شودمي تداعي ماه به نگاه هنگام در زدهجنون فرد يك تقالي ايراني يك ذهن در
 شـده  باعث »ماه« بودنيكاست و سمبل »دجغ صداي«مشترك  گفتارپاره رمانس اين در
اشـاره شـد    كـه  گونـه  همانبرسد و  ييچندمعنا ةبه مرتب معاني از سطح تك رمانس كه است
تقريباً  رمانس ةمتن در ترجم يگفت انسجام بالغ يدبا ،چنين هم .يابد يرو تفس يلتأو يتقابل
 شـده  برقـرار  گفتارهـا و پـاره  ،يقبل زمينة فرض،پيش بين ارتباط برقرارشدن با كامل طور به

 اسـت؛  متفاوت يآن كم ةمتن اصلي با ترجمفضاسازي در  رمانسو فقط در بند آخر  است
مـا گـاه    يـات كـه در ادب  يمينس ؛است يدهرا برگز »نسيم«معادل  el aire يشاملو برا كه چنان

 كـه  نسيم و است هشيار بيدارست، كه نسيم و«: است عشق و گفته يبقاصد است و گاه رق
 انگـارة  برمبنـاي  و ايرانـي  تـا  است اسپانيايي تربيش خوانش اين. »است بيدار هوشياري در

و نگـاه بـه    يبه متن اصـل  ياصل وفادار يتبا رعا ،رو ازاين. زبانفارسي و ايراني يك ذهني
ـ  »بـاد « ةواژ »نسـيم « جـاي  همقاله ب ينا يسندگانگفتمان زبان مقصد نو  بـراي  و نهـاد يشرا پ

  .كردند ارائه بند اين براي ترجمه در يگرد معادلي خواننده و گوينده همكاري اصل رعايت
 و مـاه  گونةجدل ديالوگ ماه، بودنصداييتك رمانس، هاي  يتشخص اظهار زمينة دركل،

 و اثـر  مايـة درون يدر تـداع  و... ،يانكول يونو ش ،باد زمزمة ،جغد نالة بودنمخاطببي بچه،
 مـتن  در اصـلي  مـتن  چـون هـم  اسـتبداد  دربرابر كوليان راندةحاشيهبه قشر مبارزة و تالش
 و گفتمـان  بـه  توجـه  لزوم دانستنفرضپيش با ي،رو ازاينمؤثر افتاده است.  يزن شده ترجمه
 اي  را ترجمـه لوركا  ماه رمانس از شاملو ةترجم توان  مي ترجمه، در مقصد و مبدأ زبان بافت
  .كرد قلمداد اصلي متن به وفادار
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