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  هاي ترجمۀ شعر از عربی به فارسیچالش

  با بررسی اشعاري از نزار قبانی، بدر شاکر سیاب (
  )هنازك المالئک و

  *1لنگرودي عبدالعلی آل بویه
   قزوین-) ره(ه بین المللی امام خمینی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی،دانشگا -1

  11/12/1392 : تاریخ پذیرش     10/09/1392:   تاریخ دریافت
  چکیده

شـود، و  محـسوب مـی   تـرین مباحـث در مطالعـات ترجمـه    ترجمۀ شعر،  یکی از مهـم      
آمیختگـی زبـان شـعر بـا     . نظران بـوده و هـست  همواره مورد توجه و اهتمام صاحب   

مندي آن از ابهام و پیچیدگی و وجود عناصري نظیر موسیقی،     احساس شاعر، و بهره   
و بـه همـان میـزان بـر      .دهـد عاطفه و خیال، شعر را در مرتبۀ باالتري از نثر قرار می     

مترجمِ شعر باید نسبت به مترجمان دیگر متون از آزادي           .افزایداهمیت ترجمۀ آن می   
واقع نوعی باز آفرینی اسـت    ترجمۀ موفق و زیباي شعر در       . بیشتري برخوردار باشد  

-مترجم شعر عـالوه بـر بهـره       . دهدهاي منظوم بیشتر خود را نشان می      که در ترجمه  
هاي آن هاي یک مترجمِ ادبی باید با زبان شعر معاصر و ویژگیمندي از سایر ویژگی  

ازجمله بافتار و فضاي حـاکم بـرمتن، کـاربرد زبـان نمـاد، توجـه بـه عنـصر تکـرار،           
هـدف از ایـن مقالـه تبیـین         . هاي اسم خاص آشنا باشد     شعر، کاربرد  موسیقی درونی 

ویـژه شـعر معاصـرِ عربـی  از دو منظـر      هاي ترجمۀ شـعر بـه    ها و پیچیدگی  دشواري
ناپـذیر شـعر    پذیر و ترجمه  در مبحث نظري از عناصر ترجمه     . نظري و کاربردي است   

-ه و خیـال پرداختـه مـی   آید و به اهمیتِ لفظ، معنا، موسیقی ، عاطف      سخن به میان می   
درمبحـث کـاربردي بـا      . گیـرد هاي ترجمۀ آن مورد بررسی قرار می      و دشواري . شود

هایی از اشعار شاعران عرب نظیر نزار قبانی، بـدر شـاکر الـسیاب ونـازك             ذکر نمونه 
روشِ . گـردد روي مترجم شعر معاصر بررسی می      هاي پیش ترین چالش مهمه  المالئک

  .اي استها کتابخانهآوري دادهلی و روش جمع  تحلی-پژوهش توصیفی 
  .هترجمۀ شعر، لفظ، معنا، موسیقی، نزار قبانی، سیاب، نازك المالئک: واژگان کلیدي

                                                                                                                   
E-mail: Alebooye@hum.ikiu.ac.ir          نویسندة مسؤول  
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  قدمه م.1

  عنــوان یکــی از از دو رکــن اصــلی ادبیــات، همــواره مــورد توجــه و اهتمــام  شــعر بــه
ــت ــوده و هــست مل ــا ب ــال ویژگــی. ه ــه، خی ــایی همچــون وزن، قافی ــه از شــعر و ع ه   اطف

  . دهـد تر و پر رمز و رازتر از نثـر قـرار مـی   را پیچیدهوآن. سازدکالمی منحصر به فرد می  
  شـکل   گذاري بر احساسات و عواطـف مخاطـب اسـت؛ هـم در    که هدف شعر تاثیر   جااز آن 

  گونـه  هـا را نـه آن  در واقـع شـاعر واقعیـت   . و هم در محتـوا بـا کـالم عـادي تفـاوت دارد        
دهنـدة  لـذا همـۀ عناصـر تـشکیل    . داردمـی کند بیانگونه که احساس می  بلکه آن که هستند،   

شـود،  چون تشبیه، مجاز، کنایه، و اسـتعاره ارایـه مـی   شعر و آنچه که به زبان تصویر هم 
  آمیـزد و بـا تجربـۀ    زیـرا بـا احـساس شـاعرانه در هـم مـی        . فراتر از سخن عـادي اسـت      

شـود شـعر در مرتبـۀ بـاالتري از نثـر قـرار       عث میها بااین ویژگی. شودمیشاعرانه بیان 
بگیرد و به همان اندازه که با کالم عادي متفاوت اسـت، ترجمـۀ آن نیـز بـه همـان میـزان                   

اش ما را به    شاعر با هر سروده   «در واقع   . ممکن باشد دشوار، پیچیده و در برخی موارد نا      
شـود و خواننـده یـا     مـی آلـودگی فـضا بیـشتر   برد و با هر بیت شـعر مـه    فضایی تازه می  

سـخن ادبیانـه همـواره داراي       . تواند چهرة شاعر را از آن میان بوضوح ببیند        شنونده نمی 
-وجود این ابهـام . مضامین حسی و عاطفی است و در سرشت خود آمیخته به ابهام است    

 ادبیـات از  ۀ ترجمـ ه گستردگی و تنوع معانی موجـب شـد  ۀهاي ادبی و در نتیج    ها در واژه  
مترجم هر چند در زبان مادري خود ادیب       . به زبان دیگر از دشوارترین کارها باشد      زبانی  

هـاي مـورد   سبب همین گستردگی و ابهام، نخواهـد توانـست واژه         شناس باشد، به  و سخن 
 ضـیف، (» کندپرداز دیگري را چنان که شایسته است بی کم و کاست ترجمه       سخن ةاستفاد
1376 :9.(  

ویـژه شـعر   هـاي ترجمـۀ شـعر و بـه    هـا و پیچیـدگی     دشواري هدف از این مقاله تبیین    
در واقع این مقاله در پی پاسخگویی به        . معاصر عربی از دو منظر نظري و کاربردي است        

پـذیر و  هـا ترجمـه  اند؟ یا برخـی از آن آیا همۀ عناصر شعر قابل ترجمه   : این سؤاالت است  
هـا،   ویژگـی ،تـرجم سـایر متـون   ناپذیرند؟ آیا مترجم شعر نـسبت بـه م    برخی دیگر ترجمه  
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هـایی  ها و اختیارات خاص دارد؟ آیا شعر معاصـر عربـی، متـرجم را بـا چـالش            توانمندي
هـا کـدام   هـاي بـرون رفـت از آن    هـا چیـست؟ و راه     ترین این چالش  سازد؟ مهم روبرو می 

  است؟
هـا  آوري اطالعـات و داده  تحلیلی و روش انجام کار و جمـع     -شیوة پژوهش توصیفی    

لذا در بخش اول این مقاله به تبیین مبانی نظـري           . کاوي است اي و بر اساس سند    بخانهکتا
پـذیر  نظران پرداخته و عناصر ترجمـه     هاي مترجم از دیدگاه صاحب    ترجمۀ شعر و ویژگی   

هـاي  تـرین چـالش  در بخش دوم، مهم. گیردناپذیر در شعر مورد بررسی قرار می و ترجمه 
هـاي شـعري و ترجمـۀ آن  در      ربی همراه با ذکـر نمونـه      روي مترجم شعر معاصر ع    پیش

-مورد بررسی قرار مـی  نازک املالئکةو بدر شاکر السياب اشعار شاعرانی چون نزار قبانی،      
  .گیرد

  پیشینۀ تحقیق. 1-2

ها هاي مختلفی صورت پذیرفته است که بیشتر آن       دربارة ترجمۀ شعر تاکنون پژوهش    
هـا  تـوان بـه ایـن مقالـه    از آن جمله مـی  .  فارسی است  ناظر بر ترجمه از متون انگلیسی به      

، ترجمـۀ شـعر پرویـز ناتـل         نگاهی به فرآیند ترجمـۀ شـعر کـوروش صـفوي          : اشاره کرد 
دربارة ترجمۀ شعرصالح حسینی، ولی دربارة ترجمۀ شعر از عربی بـه فارسـی              خانلري،  

 گرفتـه باشـد،   ناپذیر شعر مورد بررسی علمی قـرار پذیر و ترجمه که در آن عناصر ترجمه    
هاي ترجمـۀ شـعر معاصـر عربـی نیـز           پژوهشی انجام نگردیده و موضوع بررسی چالش      

مندان عرصۀ ترجمۀ ادبـی     تواند براي عالقه  و می . آیدشمار می کنکاشی نو در این زمینه به     
  .گرددسودمند واقع

  مترجم و ترجمۀ شعر. 2

  کیـد دارنـد   أبر ایـن نکتـه ت     همۀ کسانی که به نوعی با مبانی نظري ترجمه آشنا هستند            
  کـه هـست بـه زبـان      چنـان تـوان آن که ترجمه امـري نـسبی اسـت، و هـیچ متنـی را نمـی        
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  چـه  اش را هـر کـه متـرجم بایـد بکوشـد تـا ترجمـه            دیگري انتقال داد، ولی بر این باورنـد       
  . بیشتر به متن اصلی نزدیـک گردانـد و ایـن امـر در ترجمـۀ شـعر اهمیـت بـسیاري دارد                      

آثـار   نظـر فرانـسوي دربـارة ترجمـۀ    معتقد است صاحب) (Roger Cailloisیوا روژه کا
انه، بلکه عبـارت  یبترجمۀ خوب نه ترجمۀ لفظ به لفظ است نه ترجمۀ اد  "شعري اعتقاد دارد  

-را مـی بـود، آن است از ابداع متنی که نویسنده اگر زبان مادریش همان زبان متـرجم مـی     

را بایـد کمـال    ل بسیار است و البته آن      هوش و تخی   اي مستلزم دانش،  چنین ترجمه . نوشت
ــست  ــوب دان ــی . مطل ــا نم ــن ادع ــه  م ــین ترجم ــه چن ــنم ک ــقک ــا  اي تحق ــد؛ ام ــذیر باش   پ

نجفـی،  (کوشد تا هرچه بیشتر به آن نزدیک باشد     گویم مترجم خوب کسی است که می      می
1370 :14.(  

ک مترجم پیش از هر     ی. ثیرگذار و بی بدیل است    أ نقش مترجم در ترجمۀ متون نقشی ت      
کـسی کـه نتوانـد    «معتقد است ) Eugene nida( یوجین نایدا. چیز باید یک نویسنده باشد

اي را ترجمه کند، یک مترجم بایـد        بل مالحظه ااي بنویسد، بعید است اثر ق     اثر قابل مالحظه  
مـتن  مترجم نه تنها باید پیام آشکار   «هم او معتقد است     . »شناس، شاعر و منتقد باشد    زبان

ها را دریابد، و ظرایفی را را بفهمد، بلکه دقایق معانی را نیز باید درك کند، بار عاطفی واژه          
عالوه بر این مترجم . دهدکه از حیث سبک، رنگ و بوي پیام را تعیین کرده است تشخیص        

ایـن دمـسازي   ) Basil Anderton(  بازیل آندرتون. باید با روحیۀ نویسنده دمساز باشد
کنـد  تواند نقـش خـود را حـس   سنجد که مینویسنده را  با دمسازي بازیگري می  مترجم و   

جـا آورد و  مترجم نیز باید از قریحۀ تقلید برخودار باشـد و بتوانـد نقـش نویـسنده را بـه                
وال ). 23: 1370نایـدا، (» رفتار و گفتار و اطوار او را با بیشترین شباهت ممکن تکـرار کنـد              

همۀ آنچه در شعر الزم است این اسـت کـه متـرجم بـه زبـان          «معتقد است   ) 1968(االیمی  
 تسلط داشته باشد، در نگـارش بـه زبـان مقـصد صـاحب سـبک باشـد کلمـات را بـا             أمبد

وي بـر خـالف بـسیاري از    . کار گیرد و قـدري بـا قواعـد شـعر آشـنا باشـد              حساسیت به 
او نقـصی در  افزاید بهتر است مترجم شعر خود شاعر نباشد زیرا وقتی           نظران می صاحب

کند این نقص را در ترجمـه از میـان ببـرد و بـا ایـن کـار در شـعر        بیند، سعی می شعر می 
  ).57: 1370خزاعی،( »کندتصرف می
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زیـرا  «برخالف نظر االیمی بسیاري هم اعتقاد دارند که مترجم شعر باید شـاعر باشـد             
  دیگـري منتقـل    لطـایفی کـه در بـر دارد، بـه زبـان      ۀاگر مترجم بخواهد شـعري را بـا همـ        

کند، ناگزیر باید در زبان مقصد قالبی بجوید که درسـت اگـر مطـابق شـعر اصـلی نیـست           
  آیـد کـه متـرجم شـاعر باشـد        الاقل به آن بسیار نزدیک باشد، براي این منظـور الزم مـی            

  ).39: تـا خـانلري، بـی  (» و این قید و شرطی اسـت کـه حـصول آن همیـشه ممکـن نیـست             
عربی نیز  معتقد است که ترجمۀ شعر از زبـانی بـه زبـان دیگـر            نزار قبانی شاعر معاصر     

کـه هـر زبـانی راز و رمـز و شخـصیت و      یک مـاجراجویی سرشـار از خطـر اسـت، چـرا      
که ماجراجویی با موفقیت همراه باشد، حتما کـسی        حساسیت ویژة خود را دارد، براي این      

صالحی معتقد است   ). 48: 1380قبانی،  (» زند، خود باید شاعر باشد    که دست به ترجمه می    
ترجمۀ شعر به شعر خطر کـردن اسـت و همیـشه مترجمـان شـاعر و شـاعران متـرجم                   «

 و مقصد مسلط باشند و قدرت درك جـوهر شـعر   أبخصوص وقتی که به هر دو زبان مبد       
اما افرادي که از این ورطه، بی آنکه زخمی دیده باشـند بـه       . را داشته باشند خطر می کنند     

نباید از نظر دور داشـت کـه متـرجم شـعر         ). 66: 1371صالحی،  (»  اندکند جهندسالمت می 
 ترجمـه  ةهاي بیشتر نسبت به مترجم نثر برخوردار باشد، تا بتوانـد از عهـد             باید از آزادي  

  .برآید
:  معتقـد اسـت  "اي در اصـول ترجمـه  رسـاله "در کتـاب خـود بـا عنـوان         ) 1971(تایتلر

ن متن مبدأ بـیش از متـرجم آثـار منثـورآزادي             کاستن و آراست   ،مترجم شعر در افزودن   «
: 1370هـانتزمن، (. دارد، زیرا بدون این آزادي، ترجمۀ شعر روان و قابل درك نخواهد بود            

دانـد و از قـول سـرجان         شعر را اشتباهی فاحش مـی      ۀداري در ترجم  وي حتی امانت  ) 33
کسانی باشـد کـه   داري در حوزة بگذارید امانت«: نویسدمی )Sir John))Denham دنهام

با موضوعات واقعی یا موضوعات اعتقادي سروکار دارند، اما کسی کـه در ترجمـۀ شـعر     
زند که بدان نیاز نیـست، هرگـز توفیـق          کند، چون به کاري دست می     این هدف را دنبال می    

کند، بلکه بایـد  یافت؛ زیرا وظیفۀ او تنها این نیست که زبانی را به زبانی دیگر ترجمه  نخواهد
عر را هم به شعر برگرداند، شعر داراي چنان روح ظریفی است که به هنگـام ریخـتن از              ش

اي بـه هنگـام انتقـال درآن     شود و چنانچـه روح تـازه      زبانی به زبان دیگر یکسره محو می      
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نـژاد هـم   میمندي). 32:همان(» ماندجان از آن باقی نخواهددمیده نشود، چیزي جز پیکر بی   
کشد، چه   پاي آزادي مترجم را بیش از هر مورد دیگر به پیش می            ترجمۀ شعر «: نویسدمی

 آزادي متـرجم محـدود بـه رسـاندن تمـامی پیـام و مقـصود              ،هـاي منثـور   در ترجمۀ متن  
که در  که در ترجمۀ شعر اگر مترجم براي خود قائل به آزادي شد،     نویسنده است، حال آن   

 بـه رسـاندن پیـام شـعر منحـصر      ولیت او تنهـا ؤبسیاري از موارد ناگزیر از آن است مس     
-شود بلکه ترجمۀ او، و لو به نثر، باید حالتی از احساس شعري را به خواننـده منتقـل         نمی

  ).235: 1385نژاد،میمندي(» کند
منـدي از آزادي در  توان نتیجـه گرفـت کـه متـرجم شـعر ضـمن بهـره            بدین ترتیب می  

قواعد و معیارهاي شاعري باشد تـا  کم آشنا با   ترجمه، باید داراي ذوق ادبی بوده یا دست       
منظـور از آزادي در ترجمـه آن نیـست کـه از             . بتواند به شایستگی از عهدة ترجمه برآیـد       
اي ابداع کند که نشانی از     که اثر تازه  آورد تا آنجا  اصل فاصله بگیرد و به ترجمۀ آزاد روي       

تـرین قالـب   ا در زیبـا ریابد و آن  اصل نداشته باشد بلکه باید مفهوم و مقصود شاعر را در          
گـذاري  ثیرأتا بتواند هدف شعر را که ت. دارددر زبان مقصد با حفظ احساس شاعرانه بیان   

شمس لنگرودي به نقل از اوکتاویوپاز دربارة ترجمـۀ شـعر         . سازددر مخاطب است محقق   
مترجم باید در کار ترجمه به متن غایب اثر دست یابد، به آنچه در جـوهر یـک        «:نویسدمی

اثر پنهان است، یا شاید با کمی تسامح بشود گفت مترجم باید به نیت خالق اثـر، بـه آنچـه       
گوید و در این صـورت کـار متـرجم بـه       خواهد بگوید برسد نه به آنچه که او می        که او می  
شـمس  (» آفرینـی اثـر اسـت؛ خلـق دوبـارة یـک اثـر، کـاري صـرفا فنـی نیـست              نوعی باز 
  ).25: 1390لنگرودي،

  پذیري شعرترجمه. 3

  هــاي گونــاگونی وجــود دارد؛ برخــی معتقدنــد پــذیري متــون دیــدگاهدر بــاب ترجمــه
  تـوان ارایـه داد، زیـرا هـیچ         ترجمۀ کامل از هیچ متنی چه شـعر چـه نثـر نمـی             «که اساسا   

ــا واژه    واژه ــرادف ب ــسان و مت ــامال هم ــان ک ــک زب ــصد   اي در ی ــان مق ــر در زب   اي دیگ
  گرایـی در ترجمــه  یــن دیـدگاه ناشــی از نـوعی کمــال  شـاید ا ). 35: 1386حقــانی،(» نیـست 
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  باشد، بدیهی است که هر زبانی داراي عناصر خـاص خـود اسـت کـه ترجمـۀ آن عناصـر         
  هـا  نـشینی واژه  اعم از لفظ، معنی، تصویر و سرانجام موسـیقی حاصـل از ترکیـب و هـم                

   وزن هـا بیـشتر معطـوف بـه    ولی در خصوص ترجمـۀ شـعر نگـاه      . بودعینا ممکن نخواهد  
  را داننـد و گروهـی آن  به همین سبب برخی شـعر را غیـر قابـل ترجمـه مـی              . و قافیه است  

  از میـان عناصـر شـعر     .انـد  آن شرایط خـاص قائـل   قابل ترجمه دانسته ولی براي مترجمِ     
. ناپذیرنـد جز موسیقی درونی، ترجمـه هپذیر و موسیقی و عاطفه ب   لفظ، معنا و خیال ترجمه    

-ناپذیر شعر مورد بررسی قرار    پذیر و عناصر ترجمه   له عناصر ترجمه  در این بخش از مقا    

  .گیردمی

  پذیرعناصر ترجمه. 3-1

  لفظ. 3-1-1

  لفـظ، معنـی، موسـیقی، عاطفـه و     :  شـعر کـه عبارتنـد از      ةدهنـد از میان عناصر هویـت    
  خیال؛ لفظ را بایـد عنـصر اصـلی آن برشـمرد کـه سـایر عناصـر بـا وجـود آن معنـی و                

  توان هیچ لفظی را میـان دو زبـان یکـسان و هماننـد یافـت ولـی           گرچه نمی . ابدیمفهوم می 
  کـه نیمـی از احـساسی کـه شـعر      آیـد، و از آنجـا  شـمار مـی  پذیر بـه لفظ از عناصر ترجمه   

گزینـی   دارد بـه هنگـام معـادل      متـرجم وظیفـه   . شـود دربردارد، از طریق شکل حاصل می     
ــک ــوش نزدی ــرین و گ ــر ت ــادل را ب ــوازترین مع ــاب ن ــر واژه انتخ ــداي ه ــانلري در . کن   خ

  ارزش کلمـه در شـعر تنهـا بـه اعتبـار داللـت بـر معنـی نیـست،               « باره معتقد است کـه    این
  بلکه صورت ملفوظ آن ارزش و اعتباري جداگانـه دارد، شـعر هنـري اسـت کـه مـادة آن                 

حسب و شاعر الفاظ را بر... ست که مادة هنر موسیقی اصوات خوشایند   چنانلفظ است هم  
  که از این نظـم و ترتیـب آهنگـی دالویـز متناسـب بـا آنچـه        کند چنانسلیقۀ خود مرتب می  

  امـا ایـن صـورت ملفـوظ کلمـه بـر معنـی خـاص نیـز             . شـود در ذهن خود اسـت حاصـل      
کردن معنی مقـصود بـا موسـیقی کـالم اسـت،      کند و همۀ هنر شاعري در منطبق داللت می 

اعر اسـت، در نفـس شـنونده هـر چـه بیـشتر و          که حالت انفعالی خاص که مـراد شـ        چنان



  1392 تابستان، 7 شمارة ،3سال                   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     20

 

 مختلـف یکـی   ۀپس شعر هنر انتخاب و تنظیم الفاظ است از دو جنبـ   . شدیدتر حاصل شود  
همۀ هنر مترجم آن اسـت کـه بـه          ). 39: تاخانلري، بی (» صوري و دیگري جنبۀ معنوي آن     

دهـد، از  ن انجـام هایی را برگزیند که این دو وظیفه را توامـا      ها و معادل  هنگام ترجمه، واژه  
اي  گاهی ممکن است واژه. ها در ترجمۀ شعر بسیار کلیدي و حساس است        رو نقش واژ  این

  نـشین و در ترکیـب دیگـر ناخوشـایند باشـد و متـرجم زبردسـت        در یک ترکیب زیبا و دل 
  را متناسـب بـا بافـت     معـادل آن ،هـا آن است که عالوه بر گزینش درسـت و آهنگـین واژه           

- چنـین مـی  " پایان نردبان:اية السلم" ة در بخش پایانی قصید  نازک املالئکة  .کالم برگزیند 
  :سراید
 كخلف الغاباِت امللتفَّات، هنـا    / فضاء كفهنا/ لَ ا  جنتاز اللَّي  نحنا أجنحةً مي/ عد، بعض لقاء   -

  ).١١٠: ١٩٩٧ املالئکة،(  و تموربحور الحد هلا ترغي
 آن از شــب در کــه بــا/ بخــشدا پــر و بــالی مــیمــا ر/ اي از دیــداربــازگرد پــاره -

که کـف  / کرانههاي ناپیداو دریا/ هاي پیچاپیچدرپس جنگل / که فضایی آنجاست  / گذریم می
  ).175: 1381اسوار، (جهانند آرند و خیزاب میبر می

دهد و هـم  هایی زیبا که هم معنی را انتقالرسد مترجم نتوانسته است معادل    به نظر می  
کـه معـادل    گذشـته از ایـن  "اي از دیـدار  پـاره "ترکیـب   . هـا بیابـد   اشد، براي واژه  آهنگین ب 

هـایی  هـاي سیاسـی و ترکیـب    نیست، انسان را بیشتر به یاد متن   "بعض لقاء "درستی براي   
در این قـصیده شـاعر بازگـشت        . اندازد می "اي مشکالت  پاره " یا   "اي مذاکرات پاره"نظیر  

-دهد تا از تیرگی شـب در    دیدار به آنان پر پرواز می      ۀ لحظ کند که اش را آرزو می   محبوبه

 گرچـه خیـزاب معـادل    "جهاننـد خیـزاب مـی  "در ترکیـب    . بگیرنـد ها اوج گذرند و تا بیکران   
جهاننـد کـاربرد نامأنوسـی را بـه دسـت داده      فارسی موج است، اما ترکیب آن با فعل مـی   

نه است واژة پیچـاپیچ کـه بـه مفهـوم     گودهد، و همینگونه زیبایی به متن نمی  است که هیچ  
  .انبوه به کار رفته است
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  معنا. 3-1-2

بـا بررسـی   . پذیر و قابل انتقال به زبان مقصد است       بدون تردید معنا از عناصر ترجمه     
 فصل مشترك میان این تعـاریف  نتقال معناتمام تعاریفی که براي ترجمه ارایه شده است ا      

مترجم انتقال پیام اصلی مـتن مبـدأ بـه زبـان مقـصد             اگر بپذیریم که رسالت اصلی      . است
-میها و عبارات در خدمت این رسالت قرار   ها و به تبع آن ترکیب جمله      است، الفاظ و واژه   

اند و این مترجم است که باید نهایت ذوق         ابزار و ظرفی براي بیان معانی      ،گیرد، زیرا الفاظ  
اینجاست کـه  . پذیردیام به بهترین وجه صورت کار بندد تا انتقال این پ     و توانایی خود را به    

-کنـد ارزش خـود را نمایـان مـی       اي که مترجم براي انتقال مفاهیم انتخاب مـی        نوع ترجمه 

  . سازد
   هفـت  "ترجمۀ شـعر و هفـت راهبـرد و یـک طـرح     "آندره لفویر در کتاب خود با عنوان  

ــی   ــراي شــعر توصــیف م ــه را ب ــوع ترجم ــدام از آن ن ــر ک ــه ه ــد ک ــا داراکن ــا و ه   ي مزای
  هـاي ترجمـه در عـصر حاضـر،     ادویـن گنتـز لـر در کتـاب نظریـه      . هـایی اسـت   محدودیت

  تـر  تـر و عینـی  لفـویر بـا تکیـه بـر رویکـردي تجربـی      «: کنـد گونه نقل مـی نظر لفویر را این  
-را بر می  ) شاعر قرن اول پیش از میالد     ( نسبت به هومز شعر شصت و چهارم کاتولوس       

ــه   ــوع ترجم ــت ن ــر حــسب روشاز آندارد و هف ــه  را ب ــر ترجم   شناســی خــاص حــاکم ب
   امکانـات  ۀدهـد و بقیـ  هـا بـه امکانـاتی میـدان مـی        هریـک از ایـن ترجمـه      . کندتوصیف می 

هـاي مـرتبط بـه      در بازسـازي ریـشه شـناختی واژه       : ترجمۀ واجـی  . 1. بردرا از میان می   
: اللفظیترجمۀ تحت. 2. بردآواها کارآمد است، اما معنی را از بین می      یکدیگر و باسازي نام   

محتواي معنایی را ممکن است برساند، اما غالبا به قیمت توضیحات اضـافی و فـدا کـردن           
-دارد اما معنی و نحو را دگرگون مـی       احتماال وزن را نگه می    : ترجمۀ وزنی . 3.ارزش ادبی 

. 7. اندسـت کند امـا طنـین شـاعرانه را از آن مـی          معنی را دگرگون نمی   : ترجمۀ نثري . 4.کند
تـر کنـد،   کند تا متن را براي دریافت آسانموضوع را تقلید می  : شامل روایت و تقلید   : تعبیر

در ادامـه  . اما ممکن است این کار به قیمت لطمه خوردن به ساختار و بافتار حاصل شـود            
دارد به عینیت و دقـت      با این که لفویر در توصیف ترجمۀ شعر کاتالوس تالش         «: نویسدمی
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رسـد  بیشتري برسد، از آشکار کردن ترجیح خود ابایی ندارد، او به این نتیجه می        تاریخی  
بـا  ). 122: 1380گنتز لـر، (» ترین ضایعات را دارد که مقولۀ هفتم در انتقال محتواي متن کم       

هـا و مزایـاي خـود را دارد، امـا      آسـیب هتوجه به آنچه گفته شد، هریک از این انواع ترجم     
پـسندد، شـاید بـراي همـۀ     عنوان الگوي هفتم براي شـعر کهـن مـی        آنچه نویسندة کتاب به   

هـاي آن بـه   هاي ادبی صادق نباشد، ولی باید پذیرفت کـه آسـیب         شعرها و در همۀ دوران    
تواند معیاري براي مترجمان در ترجمۀ شـعر  مراتب از سایر انواع ترجمه کمتر است و می    

قارئـة  "شـعر  . منـد اسـت  تري بهـره باشد، زیرا مترجم در این نـوع ترجمـه از آزادي بیـش        
-توان در ایـن جهـت ارزیـابی    نزار قبانی را که موسی بیدج ترجمه کرده است، می     "الفنجان

  .کرد
بعينيها  ... جلَست لُ فنجاين املَقلوب  / واخلوفّن  : قالت/ تتأمحزعلي / يا ولَدي الت هـو   كفاحلب 

عيناهـا  / يا ولَدي امـرأةٌ كاتحبي... /  املَحبوب علی ديِنمن مات / قد مات شهيداً  / يا ولَدي / املکتوب
ـ وطري/  ممطـرة  كلکن مساء / قی وورود ِضحکتها موسي / فمها مرسوم کالعنقود  / سبحانَ املعبود   كقُ

/ مل أعرف يا ولدي   / كشبه فنجان فنجاناً ي / لکين مل أقرأ أبداً   / بصّرت وجنَّمت کثرياً  /  مسدود مسدود 
وتظلُّ / وتظلُّ وحيداً کاألصداف  / يف احلبِّ علی حدِّ اخلنجر    /  أن متشي  كمقدور/ كزانأحزاناً تشبه أح  

وترجـع  / وحتب ماليني املرات  / يف حبر احلب بغري قُلوع    /  أن متضي أبداً   كمقدور/ نا کالصفصاف حزي
  ).١٨١: ٢٠٠٣قباين، ( املخلوع كکاملل

غمگـین  ! پـسرم : گفـت /  نگریـست  امبه فنجـان واژگونـه    / زن نشست با چشمانی نگران    
در شـمار شـهیدان   / و هر کـس کـه در ایـن راه بمیـرد    / که عشق سرنوشت توست  / مباش
-خنـده / لبانش خوشۀ انگـور   / با چشمانی شکوهمند  / ات زنی است  پسرم در زندگی  /  است

فـال بـسیار   ! پـسرم ... / و راه تـو بـسته   / اما آسمان تو بـارانی اسـت  / اش موسیقی و گل  
و غمـی چـون غـم تـو     / اماما فنجانی چون فنجان تو نخوانده  / ام طالع بسیار دیده   ام،گرفته
همیـشه چـون   / اما پایت هماره بر لب دشنه است/ در سرنوشت تو عشق پیداست   / امندیده

و سرنوشت تو است که همیشه در دریاي عـشق          / و چون بید غمناك   / مانیصدف تنها می  
و هزاران بـار چـون پادشـاهی مخلـوع       /  بازيل می هزاران بار د  ! پسرم/ بی بادبان باشی  

  ).94: 1380 بیدج،! (آییباز می
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  خیال .3-1-3

  کـه قـدما شـعر    تـا آنجـا   . شـمار آورد  ناپـذیر از شـعر بـه      خیال را بایـد جزئـی جـدایی       
  دهـد تـا از     تخیـل بـه شـاعر امکـان مـی          .شـناختند را به کالم موزون، مخیل و مقفـی مـی         

   شـاعرانه  ۀوقتـی خیـال بـا تجربـ    . هـا پـرواز کنـد    دوردسـت واقعیـت فاصـله بگیـرد و تـا    
  بـرد  را از فـرش بـه عـرش مـی      و آن . دهـد آمیزد، به کالم رنگ و بوي هنري می       در هم می  

ایـن موضـوع بیـشتر در صـور         . شعر هرچه دروغتر زیبـاتر    : اندرو است که گفته   و از این  
-و از عناصر ترجمـه . نماید میتشبیه، مجاز، استعاره و کنایه رخ   : خیال که عبارت است از    

طلبد تا کـالم  به همین سبب دقت بسیار باالي مترجم را می . رودپذیر در شعر به شمار می     
ـ دة البحريالقص «نزار قبانی در.  آن برآید  ۀ ترجم ةرا خوب بفهمد و به شایستگی از عهد         »ةي

ترسـم  / موس دائخةٌ وقلوع  وش/ أمطار من ضوٍء مسموع   /  األزرق ِكينييف مرفأ ع  : سرایدچنین می 
تبحثُ عـن   / وريف األبعاِد تلوح  يوط/  حبري مفتوح  كشبا/  األزرق   ِكينييف مرفأ ع  ... / رحلتها املطلق 
أغرقِت البحـر  / وزريومراکب حبلی بالف/ تساقطُ ثلج يف متُّوزي/  األزرق ِكينييف مرفأ ع  / جزٍر مل تخلَق  

وأعـود  /  البحـر  أستنشق رائحـةَ  / فِل علی الصخر  أرکُض کالط / زرق األ ِكينييف مرفأ ع  / ومل تغرق 
وعقود اللؤلؤ  /  األقمار ينيد مال يوأص/ أحلم بالبحِر وباإلحبار  /  األزرق ِكينييف مرفأ ع  / کعصفوٍر مرهق 

ف مـن خبـأَ آال  /  املغلـق كينييف دفتر ع/ ِل األحجاريتتکلم يف الل/  األزرقِكينييف مرفأ ع  / والزنبق
ـ نييف مرفـأ ع / ت قُلوعي کلَّ مساءيأرس/ نحين زورقميلو أحد  / حبار.. لو أين .. لو أين /  األشعار  ِكي
  .األزرق

... هاي سـتمگر و خورشید/ هایی از نور شنیدنی است   باران/ هاي کبود تو  در بندر چشم  
/ ود تـو  هـاي کبـ   در بنـدر چـشم    / کنندکه کوچ به سوي مطلق را تصویر می       / هاییو بادبان 

به جستجوي  / انی که در آفاق دور در پروازند      و پرندگ / اي است هاي دریایی گشوده  پنجره
و / بـارد بـرف در تمـوز مـی      / هـاي کبـود تـو     در بندر چـشم    /هایی که آفریده نشده   جزیره
/  که دریا را در خویش غرقه سـاخته امـا خـود غرقـه نگـشته     / هایی آکنده از فیروزه  زورق

هـا را استـشمام   بوي دریـا  / دومها می چونان طفلی بر صخره   / بود تو هاي ک در بندر چشم  
رؤیـاي دریـا و     / هاي کبود تـو   در بندر چشم  / گردمهچون گنجشکی بالغ باز می    و  / کنممی
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در بندر  / هاي مروارید و زنبق را    و رشته / کنمها ماه را صید می    بینم و میلون  دریاها را می  
یـست  ک/ هاي رازدار تودر دفتر چشم/ گویندخن می ها در شب س   سنگ/ هاي کبود تو  چشم

یا کسی بود کـه    / اي کاش من اي کاش من دریا نوردي بودم        / که هزاران ترانه نهفته است    
... هاي کبود تـو   در بندر چشم  / تا هرشب بادبان خویش را بر افرازم      / دادزورقی به من می   

  .)126: 1380شفیعی، (

  عناصرترجمه ناپذیر. 3-2

  سیقیمو. 3-2-1

ناپـذیر  را باید از عناصر ترجمه و آن . ناپذیر از شعر است   موسیقی و وزن بخش جدایی    
توان موسیقی شعر را در یک زبان که تـابعی از متغیرهـاي       زیرا عینا نمی  . در شعر دانست  

 ۀمنـدي از ذوق و تجربـ  زیـرا شـاعر بـا بهـره     . گوناگون است بـه زبـان مقـصد برگردانـد         
چوبی کـه بـراي    را دارد و در چهار    به مضمونی که قصد بیان آن      خود و با توجه      ۀشاعران

هـا گذشـته از برخـورداري از    گزیند، ایـن واژه هایی را برمیشعر انتخاب کرده است، واژه   
نـشینی  شیوایی و رسایی باید سنجیده و منطقی در کنار هم بنشیند تـا از رهگـذر ایـن هـم     

هـا  رو گـزینش واژه از ایـن . نـواز باشـد  وشآید که به هنگام خوانـدن گـ  نغمه و آهنگی پدید 
. ثیرگـذار باشـد  أ کـار ت ۀتواند در نتیجـ   ها می کار رفته در هریک از آن     لطافت یا خشونت به   

گاهی ممکن است بسامد یک حرف در یک بیت شعر به زیبایی آن بیفزایـد یـا از ارزش آن          
هـا در آهنـگ    ن ویژگی  ای ۀبرساند؛ مجموع  بکاهد و به موسیقی برآمده از کلیت متن آسیب        

 ۀبه همین جهت مترجم به هنگام ترجمه باید همـ   . داردثیر بسزایی أنهایی و موسیقی شعر ت    
ها را در نظر بگیرد تا بتواند در ترجمه موفق شود و اثري ماندگار از خـود بـر                 این ظرافت 

  . جاي بگذارد
 شـعر را کـه   تواند موسیقی بیرونی و کنـاري آنچه مسلم است این است که مترجم نمی 

شعر «دیدگاه جاحظ که معتقد است   . در وزن و قافیه متبلور است به زبان مقصد برگرداند         
گردانیـد، هرگـاه شـعري را بـه         بررا از زبانی به زبانی دیگـر        توان ترجمه کرد و آن    را نمی 
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اش از میـان   ریـزد و زیبـایی    گسلد، وزن در هم مـی     زبان دیگري ترجمه کنند، پیوند آن می      
گـردد و نـه چـون نثـر کـه ارزشـی فروتـر از آن         و خاستگاه شگفتی آن تبـاه مـی       رودمی
نماید ولی با اندکی دقـت در آن    آمیز می  گرچه کمی مبالغه   .)65:2، ج   1965جاحظ،(» یابدمی
زیرا موسیقی حاصل از وزن و . توان دریافت که دیدگاه وي ناظر بر وزن و قافیه است        می

. گـاه قابـل انتقـال بـه زبـان دیگـر نیـست           ا در یک زبان هـیچ     هقافیه و هماهنگی میان واژه    
نقـل معـانی یـک      «: نویـسد کند و می   به این نکته اشاره می     " شعر ۀترجم" ۀخانلري در مقال  

 بسیار مـشکل، نقـل   ۀقطعه شعر از زبانی به زبان دیگر نیمی از کار است و نیم دیگر و نیم      
توان عینا از زبـانی بـه       ا هرگز نمی  صورت شعر یعنی موسیقی الفاظ است، این موسیقی ر        

انـد   با این وجود بسیاري از مترجمان کوشـیده      .)80 :1385خانلري، (»کردزبان دیگر منتقل  
ثیر شـعر اصـلی را در       أاند همـان تـ    دهند، ولی  نتوانسته   دست منظوم از شعر به    ۀکه ترجم 

.  و اختیـاري نیـست  گاه شـاعر انتخـابی  وزن یک شعر از نظر«زیرا . گذارندجايخواننده به 
کـه موضـوع بـه    گیـرد؛ هنگـامی  طور طبیعی از نفـس موضـوع الهـام مـی    شاعر وزن را به   

طبیعـت شـعر بـه خـودي     : اندباره گفتهرسد وزن نیز همراه آن است و در این خاطرش می 
هـاي منظـوم    بـه همـین  سـبب ترجمـه    .)299: 1992اسماعیل، (» کندمیخود وزن را تعیین  

آفرینی شعر است و بیشتر رنگ و بوي احـساسات متـرجم           جمه باشد باز  که تر بیش از آن  
دهـیم،  کنیم یا شرح میکه شعري را ترجمه می   وقتی«: رجایی معتقد است  . را دارد تا شاعر   

که آفرینشی نو باشد اما بـه هـر حـال      هاي ترجمه و شرح دیگر شعر نیست مگر آن        عبارت
شـود  قی نمانده وقتی زبان شعر حـذف مـی  آن شعر نخست نیست، زیرا لفظ و زبان آن با      

 آن اثـر، بـه زبـان    ۀشود و اگـر ترجمـ    نه تنها الفاظ بلکه موسیقی و تصاویر هم ناپدید می         
شعر یا نثر، یا شرح آن، خود انـشاي زیبـاي جدیـدي نباشـد، از اثـر اول اثـري روحـی و             

 .)60: 1370 رجایی،(» ماندواقعی نمی

را  که شـفیعی کـدکنی آن  نازک املالئکة زیر از شعر طعۀتوان در ق این باز آفرینی را می   
  . ترجمه کرده، مشاهده نمود

أقتات ِبوقِع خطَـی    ... /  وأنا وحدی / ف سراب يجمعنا ط يمل نلتِق مل    / ام منطَِفئات يمرت أ  -
سـاحبةً  باردةٌ تزحف / اميمرت أ... /وأنا وحدی/ خلف زجاِج النافذِة الفَظَِّة، خلف الباب / الظُّلُمات
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ام يأ/ اميمرت أ / هل مر بنا زمن أم خضنا اللَّازمنا      /  وأعد دقائقَها القَِلقات   وأنا أصغي / ضجری املرتاب 
ه يثُ الت ي ح يبدأ يف قليب  / تهين ا يبدأ لکن أ  يوالسلَّم  /  السلَّم مازلت أحدق يف  / ن أنا يتثِقلُها أشواقی، أ  

 .)۱۱۰: ۱۹۹۷ املالئکة،... (باب السلَّم/ ن الباب املبهميأ. بدأي/ وظُلمته
تیـره  / در سرابی ز رؤیـاي دوري   / یکدیگر را ندیدیم، حتی،   / روزهاي فرومرده بگذشت  

/ پشت این پنجـره، پـشت شیـشه   / پشت این در/ ازینسانزیر گامی   / و تار و تنها، در اینجا     
هـایی کـه    لحظه/ پر ز تردید خالی ز خورشید     / د و خاموش  روزهایی همه سر  / روزها رفت 

آه، / شـمردم مـی / هایی سراسر تـپش را    لحظه/ سپردم به گام دقایق   می/ من گوش خود را   
/ یا که در بی زمـان غرقـه بـودیم   / بر من و تو زمان را گذر بود   / پرسم از تو من اکنون    می

   ....روزهایی گرانبار از شوق / در فراخا و ژرفاي اوهام
لیـک پایـان آن    / نردبانی کـه آغـاز گـشته      ! / همچنان خیره در نردبان آه    /  من کجایم ؟  

جـویم  لیـک آن در کـه مـی   / هااز دلم، از دل تیرگی   / گردد آغاز نردبانی که می  / ناپدید است 
  .)141: 1380شفیعی، (را نیست پیدا آن

  عاطفه. 3-2-2

بسزایی دارد و در ترجمه معمـوال  گیري و زیبایی شعر نقش عنصر دیگري که در شکل    
و منظور از آن حـالتی اسـت   «. شود، عاطفه استماند و یا به آن کمتر توجه می       مغفول می 

گیـرد و او   ثیر یک موضوع، اندیشه یا مشاهده قرار می       أ وجود شاعر تحت ت    ۀکه در آن هم   
گذرد بـر   او میدارد تا احساسات خود را در برابر آن بیان کند و آنچه را در ذهن            میرا وا 

منظور از عاطفه، اندوه، یا حالـت حماسـی   «  به بیان دیگر .)42 :1995 خفاجی،(» زبان آورد 
کنـد و از شـنونده یـا       اي در خویش احساس می    و اعجابی است که شاعر از رویداد حادثه       

 در واقـع    .)24: 1366 شفیعی،(» خواهد که در این احساس شرکت داشته باشد       خواننده می 
 یـک منظـره او را    ةدرونی یک شاعر که در اثر اندیشیدن به یک موضوع یا مـشاهد             ةانگیز

-این عاطفـه عنـصر جـدایی   بربنا. دارد که احساسات خود را در قالب کلمات بیان کند     میوا

 آفرینش یک اثر ادبی است، و با نازك خیالی، لطافـت طبـع و   ۀناپذیر بلکه منشأ و سرچشم   
بـدیهی  .  تجربه و احساس شاعرانه پیونـدي ناگسـستنی دارد  ظرافت اندیشه و در نهایت با   
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 خود صـادق  ۀاست که میزان عاطفه در هر شعر یکسان نباشد، البته هرچه شاعر در عاطف      
 هـر شـاعري   ۀطبیعی اسـت کـه عاطفـ   . بوددثیر سخن او  بر مخاطب بیشتر خواه    أباشد، ت 

واهد شـعر مناسـبتی را هـم    اما اگر شاعر بخ. براي سرودن با شاعران دیگر متفاوت باشد 
اي که شاعر را واداشته تا چنین شعري بسراید در خود ایجاد       ترجمه کند باید همان انگیزه    

در واقـع دمـساز شـدن متـرجم بـا      . سـازد کند یا دست کم احساس خود را به آن نزدیـک         
بانی باشد که نزار ق   »  بلقیس «ةشاید بهترین مثال قصید   . کندجا معنی پیدا می   شاعر در این  

طبیعی است چنـین شـعري سرشـار از عاطفـه باشـد؛ و          . در رثاي همسرش سروده است    
که مترجم بتواند احساس شاعر را به خواننده انتقال دهد، باید بـا شـاعر دمـساز                براي آن 

ن آنقش خـود برآیـد، بایـد    ة  شود، درست مانند بازیگري که بخواهد به شایستگی  از عهد          
شاعر در بخشی از قـصیده     . سازده شخصیت اصلی نزدیک   چنان حس بگیرد تا خود را  ب       

  :سرایداین گونه می
 ريفَـردي للجمـاه   / يکتهاسبأٌ تفَتش عن مل   / يةُاملطهرةُ النق يدةُ و القصيدةُ و ـتها الشه يأ! س  يبلق

/ يس ؟ بيت بلق يفونَ حب هل تعر / ...يةا امرأةً جتَسد کلَّ أجماِد العصور السامر      يا أعظم امللکاِت    ي/ يةالتح
هـا  يني ع نيکانَ البنفسج ب  / يفِة والرخام  القط نياً رائعاً ب  جيکانت مز / م ما کتبوه يف کُتِب الغرام     فهي أه 

مـن  / ريوت مثل أي غزالة    ب  يف ِكقتلو/  الغمام سافر يف يا قرباً   يا عطراً بذاکريت وي   س  يبلق/ نامينام وال ي
فلکـل  /  وتجِلدنی الدقائق والثواين   /رية يف عالقتنا  لُ الصغ يتذبحين التفاص ! سيقبل/ بعدما قتلوا الکالم  

رين کعادا بأمطار   تغم/  الذَّهيب ِكحتی مالقِط شعر  /  قصتان ِكولکلِّ ِعقد من عقود   / ٍري قصة دبوس صغ 
ـ من املراو/ علی الستائر واملقاعد واألواينلُ يعرش الصوت العراقي اجلم  يو/ احلنان ـ ي مـن  /  نيا تطلع

ا ي! س  يبلق/ ...يِذ األرغواين من النب / من الکؤوس   / من الشموع / نيدة تطلع يمن القص / نياخلواِمت تطلَع 
ـ    / ... کلِّ رکن أنِت حائمة کعصفور     يف/ املکانن ما وجع    يس  لو تدر   يبلق ها يتتذَکَّر األمـشاط ماض
أخذوا /  يديبةُ من يتها احلبي أِكأخذو.../ يضاً تعايناطُ من أشواقها أا تری األمش  يهل  /  يکرج دمعها فَ

ينقِّطُ فوق أهـداِب  ا دمعاً ي! سبلقي.../  والطفولةَ و األماينأخذوا الکتابةَ والقراءةَ  / يديدةَ من   يالقص
: ٢٠٠٣قبـاين،   ... (لةيلٌ واألنوثةُ مستح  ي مستح كفالشعر بعد / يلةتها اجلم ينامي حبفِظ اِهللا أ   / الکمان
١٢١(.  
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  / جویـد سـبا ملکـه خـویش را مـی    / !و اي نـاب ! اي پـاکیزه  ! اي شـعر  ! داي شهی ! بلقیس
  اي نمــاد ســربلندي ! اي زن! تــرین شــاهزن،اي بــشکوه/ ســالم ایــن مــردم را پاســخگوي

  / ة عــشقاو رســاترین واژ] شناســید؟ام بلقــیس را مــیآیــا محبوبــه! [ روزگــار ســومري
/  خفتنـد ها میان چشمانش آسـوده مـی      و بنفشه / سته بود از مرمر و ابریشم     و پیوندي خج  

یـت  در بیـروت پـس از کـشتن سـخن، از پا           / !مـزار همـسفر بـا ابـر       !  عطر یاد مـن    !بلقیس
-ها تازیانـه  ها، ثانیه دقیقه/ زنندام می ها دشنه خاطره! بلقیس/ درآوردند، چون آهوان دیگر،   

-گیـره / و هـر گلوبنـدي  /  داستانی دارد] ه یادگار ماندهو ب که از ت  [ هر سنجاق کوچکی    / ام

صـداي  / سـازد  مرا، چون همیشه، با باران مهربـانی سرشـار مـی     /هاي گیسوي طالگونت  
از / آیـی هـا بیـرون مـی   تـو از آینـه   / ها شکفته است  ها و ظرف  ها و صندلی  زیبایت بر پرده  

همـه  ! اي بلقـیس ! بلقـیس / رغـوانی ها و از باده ا  ها، از جام  ها، از شعرها، از شمع    انگشتري
هـا بـه   و شـانه / اش تو چون گنجشکی در پروازيدر هر گوشه/ کندمان درد می  جاي خانه 
اي ! بلقـیس / شـود مگر شانه هم دلتنگ می    / بنددها، اشک در چشمانش حلقه می     یاد گذشته 

الی را، و و شعر را از لب من، نوشتن را، خواندن را، خردس          / تو را از دست من چیدند     ! یار
در ! زیبـاي مـن  / چکیدتو آن اشکی که بر مژه کمانچه می   ! بلقیس/ آرزوها را به یغما بردند    

بیـدج،  ... ( سایه سار خدا بخواب، که پس از تو شعر ناممکن شده است و زن هـم نـاممکن               
1380 :157(.  

  هاي ترجمۀ شعر معاصرچالش. 5

  گزینی دقت در معادل. 5-1

   نثــر از  ۀ شــعر نــسبت بــه ترجمــ   ۀهــا در ترجمــ اژهگزینــی و انتخــاب و معــادل
  هـا در شـعر عـالوه بـر رسـاندن معنـا و         زیـرا واژه  . حساسیت بیـشتري برخـودار اسـت      

هـایی را  بـه همـین سـبب متـرجم بایـد واژه         . دارنـد پیام، در آفرینش موسیقی کـالم نقـش       
ن زیـر از  مـت . دهـد و هـم در آهنـگ کـالم مـؤثر باشـد      برگزیند که هم معنی شعر را انتقال   
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آید، این مطلب را بهتر بـازگو  اي که در پی آن می   هاي نزار قبانی است و دو ترجمه      سروده
  :کندمی

/ يخ طويلٌ مع الرخام    تار ييس لد لو/ اتا من حنَّايت عصِر النهضة    وال حنَّ / رياًلست معماراً شه   -
  .)۳۷۶: ۱۳۸۲ ،نزار قبانی! (لي اجلمكياغِة جسِد لصيداي مبا فَعلته ك أود أن أذُِّکرولکنين
 رنـسانس، و مـرا بـا    ةمن نه مهندس معماري مشهورم، نـه پیکـر تراشـی از دور       -

آور شوم که دستانم چه کرده است تـا        مرمر تاریخی ممتد نیست اما خوش دارم به تو یاد         
 .)377: 1382اسوار، ( پیکر زیبایت را پرداخت کند

 ۀ تراشی از روزگار رنسانس، نـه آشـناي دیرینـ          ام، نه پیکر  نه معماري بلند آوازه    -
 .)85: 1380بیدج، ! (امخواهم بدانی تن زیباي تو را چگونه ساختهمرمر، اما می
ها در فارسی معادل بیابد، در  اول مترجم سعی کرده است براي یکایک واژه        ۀدر ترجم 

تـر شـده اسـت تـا        او به نثر شـبیه     ۀ معنایی را برگزیده است، از این رو ترجم        ۀواقع ترجم 
ارزش ... کنـد و  مهنـدس، ممتـد، یـاد آور شـوم، پرداخـت         : هایی نظیـر  شعر و کاربرد واژه   

 دوم آنچه بـه ترجمـه      ۀو در ترجم  .  وي را تا سر حد یک نثر عادي فروکاسته است          ۀترجم
 و "روزگــار"، " بلنــد آوازه"نـواز  زیبـایی مــضاعف داده اســت اسـتفاده از کلمــات گــوش  

انـد مفهـوم را بـه زبـان     ولی در هر دو ترجمـه مترجمـان توانـسته         . است "آشناي دیرینه "
  . دهندمقصد انتقال

  

  آگاهی از فضاي حاکم برمتن. 5-2

هـا معـادل   دهد تـا بتوانـد بـراي واژه    دیگري که مترجم شعر باید مورد توجه قرار ۀنکت
یی است که مناسبی بیابد، آگاهی از فضاي حاکم بر متن است، منظور از آن توجه به فضا             

کند و معموال شعر را با به تـصویر کـشیدن یـک ظـرف مکـانی و زمـان                    شاعر ترسیم می  
سـازد و از سـوي   کند تا از یک سو فضا را براي بیان مقـصود خـود مهیـا       خاص آغاز می  

ل و الـسوق  يالل(ة بدر شاکر سـیاب در قـصید  . دیگر مخاطب را براي پذیرش آن آماده کند  
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کند که همه چیـز درآن بـوي   فضاي بازار را در شب توصیف می)  شب و بازار کهنه   :ميالقد
در و دیـوار     پردازد کـه بـر    اي قدیمی می  دهد، در این میان به وصف یک میخانه       کهنگی می 

شـاعر  . ها قرار دارد رنگ باختـه اسـت        کاالهایی که بر روي  قفسه      ۀآن غبار نشسته و هم    
  :سرایددر بند دوم از قصیده چنین می

 الظِّالل علی الظِّـالل، کأنهـا اللَّحـن         يرمي/ يلُ علی البضائِع کالغبار   لضوُء الضئ ر ا وتناث -
/  يـب  الرفوِف الرازحات کأنها سـحب املغ      نيب/  البارداِت علی اجلدار   ِبيق ألوانَ املغ  يروي/ يبالرت

 راِب والکوببالش حلُمفاهي۳۴: ۱جالتا، اب،يالس (...بالش(. 
ها افتاده، همچـون  ها بر سایهو سایه/ عیفی همچون غبار بر کاالها ریخته  تو ض پر -

هاي اشتران بی رمـق  میان گله/ تههاي سرد غروب را بر دیوار ریخو رنگ/ لحنی یکنواخت 
  .)335: 1384عباس، ( !که بسان ابرهاي غروب اند

 که رونق گذشـته  گویدکه از عنوان قصیده پیداست، شاعر از بازار کهنه سخن می چنان
-خانـه قـدیمی مـی   را ندارد، همه چیز در آن رنگ باخته است و در ادامه به توصـیف مـی              

بـرد کـه دیگـر در آن     از آن نـام مـی  "قيمن کل حانوت عت"پردازد که پیش از این با عبارت     
خبري از آمد و شد میگساران نیست و نور کمی بـر آن تابیـده، گـویی پرتـو رنـگ باختـه              

نگام غروب بر در و دیوار فرسوده و قدیمی آن افتاده اسـت، در ایـن حالـت           خورشید به ه  
کننـد و  ها را از شراب پـر اند که آناند، در رؤیاي شراب و میخوارانیها که خالی مانده جام
: هـاي لفظـی محکـم همچـون    با توجه به فضاي حاکم بـر مـتن و وجـود قرینـه      . بکشندسر

 "الرفوف الرازحات "شود که مترجم  جام؛ مشاهده می  :  الکوب دیوار؛ و :اجلدارکاالها؛  : البضائع
هاي روي دیوار میخانه است، و ماننـد دیگـر کاالهـاي آن رنـگ کهنگـی و              که منظور قفسه  

  .ترجمه کرده است " شتران بی رمقۀ گل"فرسودگی به خود گرفته، به
  .سرایدشاعر در بخش دیگري از قصیده چنین می

 ِكني ضوءَ تلق/ يه لن تعِرف  يِل الَّذي  اللَّ  اِملخدِع اهوِل، يف   يف/ ينستوقَدتها الشموع   يأنِت أ و -
 نيتلق/ يهتتجمع الغربانُ ف  / به السنابلُ حتت أضواِء الغروب    حقلٌ متوج   /  ارختاٍء مثِل إمساء الغروب    يف

/ يـد  مـن بع  كنقَر الدرابِ / اجلَنوب  ، يف يلٍة سکری باألغاين   ل يف/ يف ارختاٍء مثلَ أوراِق اخلر     يف ِكَءضو
الثَّقي فعالس سلُ به و يتهاممن جدي ت۳۵: ۱جالتا،اب، يالس(... ديصم(. 
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-در انـدرونی ناشـناخته، در شـبی کـه نمـی       / شویدها بزودي روشن می   اي شمع  -
کـشتزاري کـه در آن      / افکنی، همچون برگ هاي پـاییز     پرتوت را با رخوت می    / شناسیمش

پرتـوت را بـا   / آینـد مـی ها در آن گردشوند و زاغها زیر پرتوهاي غروب پریشان می    لهسنب
/ ها، در جنـوب   در شب مهتابی سرمست از ترانه     / افکنیهاي پاییز می  رخوت، همچون برگ  

عباس، (شوند کنند و باز ساکت می پچ می جهیزیه سنگین با آن پچ      / ها از دور  نواختن تنبک 
1384 :337(.  

 شعر رعایت نـشده اسـت،       ۀهاي ترجم که در آن ویژگی     ضعیف شعر  ۀز ترجم گذشته ا 
توصـیفش  ۀ که شاعر در ادامـ مترجم باز هم فضاي حاکم برمتن را نادیده گرفته، در حالی    

اي روشـن را   آینـده ةکند و بـه آن مـژد      از کاالهاي بازار در برابر شمع درنگ بیشتري می        
کشد؛ شبی که سرمست از آوازها است   صویر می دهد، شبی مهتابی را ، در جنوب، به ت        می

رسـد، و از سـوي دیگـر بـا     که از یک سو صداي نواختن دهل و نقاره از دور به گوش می     
آمیزد و شـاعر   هاي سنگین درخت خرما،درهم می    صداي برخاسته از نوازش نسیم شاخه     

 سـنگین کـه بـا آن     ۀجهیزی"را به   مترجم ناباورانه آن  . کندها تعبیر می  از آن به پچ پچ برگ     
که هیچ تناسبی میـان جهیزیـه سـنگین و تـصویري کـه      .  ترجمه کرده است "کندپچ پچ می  

ایـن نکتـه   . یافـت تواندهد، نمیشاعر از شب در فضاي روستایی جنوب عراق به دست می 
به مطلب دیگري هم اشاره دارد که مترجم نتوانـسته میـان معـانی مختلفـی کـه یـک واژه                 

دهد و با توجه به فضاي حاکم بر متن معادل درستی بر آن    ق را تشخیص  دارد، معناي دقی  
  .بیابد

  توجه به موسیقی درونی شعر. 5-3

هاي موجـود میـان   اما در خصوص موسیقی درونی شعر که از آن به مجموعه تناسب      
هماهنگی و نسبت ترکیبـی کلمـات و   « هاي یک شعر و   هاي کلمات و واژه   صامت و مصوت  
  .)51: 1368شفیعی کدکنی،    (»دانندرفی در مجاورت با هر حرف دیگرمی      طنین خاص هر ح   

ها هم در انتقـال معنـا و   و به همین سبب است که واژه. به نظر قابل انتقال در ترجمه باشد    
هـاي ذیـل از    ترجمـه ۀدر مقایس. کنندآفرینی موسیقی  شعر نقش  مهمی ایفا می       هم در باز  
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 را به خـوبی مـشاهده کـرد، کـه ترجمـه سـوم بهتـر        توان موسیقی درونی شعر سیاب می  
  .توانسته است این مطلب را انتقال دهد

ياِه ها خضرةَ امل  يُء ف يضي/ د منه دار  يأش/  ألقطُ اِملحار  كيأود لو غرقت ف   /  !يب  ا بو يأنت  و -
ـ فاملوت عـاملٌ غر   /  مع اجلزر إلی البحر    كيأغتدی ف و/ ماتنضح النجوم والقمر  / والشجر يفـنت  ب  ي
 )٢٢٠:، التاابيس(!... بيا بويكي کان فوبابه اخلفي/ الصغار
تـا از  / و مهره و صدف برچینم  / اق  تو غرق گردم    دوست دارم در اعم   !  اي بویب  -

و روشـنی سـتارگان مـاه از    / که سبزي آب و درخت در آن بدرخشند       / اي بسازم آن خانه 
چرا کـه مـرگ، جهـانی شـگفت         / ریا برگردم دوست دارم با تو هنگام جزر به د       / آن بتراود 

: 1381 رجـایی، ! ( اي بویـب درِ مخفی آن در اعمـاق توسـت   / فریبدکه کودکان را می   / است
106(.  
  و / خواهـد در تـو غـرق شـوم و صـدف برگیـرم         دلـم مـی   / ... و اما تو اي بویـب      -

  کــه هرگــاه ســتارگان و مــاه بدرخــشند ســبزي آب و درخــت را  / اي بــسازماز آن خانــه
مـرگ عـالم   ! اي بویـب / خواهد در تو با جزر به سوي دریا بروم  دلم می / افروزندر آن بر  د

: 1369 بـدوي، (و درِ پنهانی آن در تـو اسـت          / سازدشگفتی است که کودکان را مفتون می      
474(. 
و / آورمها را بـه چنـگ  و صدف/ خواهد در تو غرقه شومدلم می/ و تو اي بویب      -

سـتارگان را و   کـه   چنـدان / ها در آن بتابـد    ها و درخت  زي آب که سب / از آن سرایی بسازم   
مـرگ، جهـان   / خواهد با جزر و مد تو به سـوي دریـا شـتابم   دلم می/ ماه را تابندگی است   

 شـفیعی کـدکنی،  (و دوازه نهـانی آن در توسـت   / ربایـد شگفتی است که از کودکان دل می    
1380: 181(. 

 ةکند، وي در قـصید وضوع را بیشتر تبیین می    اي دیگر از شعر نزار قبانی م       ذکر نمونه 
 :گوید میولون املهر

/ والزوجـاِت واألوالد  / يطـان احلو/ سرقوا األبواب / أندلس واحدةٌ نمِلکُها  / ييدناعد ف يمل   -
سـرقوا ذاکـرةَ    / يعاًهو مازالَ رض  و/ ميسی بن مر  يسرقوا ع / أحجار الشوارع و/ ت  يالزيتونَ و الزو
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 يـف تبکـي  ک/ هاي عليعد مثةَ أطاللٌ لکي نبکيمل / لَ اجلَوامعيوقناد/ اِملشِمش والنعناع منا و/ يموناللَّ
 .)٩٥: ٢٠٠٩، قباين(أخذوا منها املدامع / أمةٌ

  درهـا را هـم   / حتـی یـک انـدلس کـه از آن مـا باشـد            / دیگر در دستانمان نیـست     -
  زیتـون و  / کانمـان را هـم بردنـد     همـسران و کود   / انـد دیوارها را هـم بـرده     / به یغما بردند  

   را هـم بردنـد  ميس بن مـر يع/ ها را نیـز بردنـد  سنگفرش خیابان/ روغن زیتون را هم بردند 
و یـاد   / یاد و حافظه لیمو را هم با خـود بردنـد          / خواري بیش نبود  که نوزاد شیر  در حالی / 

ده تـا بـر آن      ل و دمنـی نمانـ     حتـی اطـال    .چلچراغ مساجد را هم بردنـد     / زردآلو و نعناع را   
 حکیمـی، ( هـایش را هـم بـرده انـد؟        که چـشم  در حالی / پس این امت چگونه بگرید    / بگرییم
1374 :54(. 
/ دیوارها را / درها را / به تاراج بردند  / برایمان نمانده است  /  دیگر حتی یک اندلس    -

/ بـه گـاه نـوزادي   / ربودنـد مـسیح را  / هـا را و سنگفرش خیابان/ همسران و کودکانمان را  
چلچـراغ  / به یغما بردند/ خاطره شیرین زرد آلو و نعناع را/ ندند از ما بوي خوش لیمو    ستا

/ انـد اشک را هم ستاده/ تا بر آن مویه کنیم /  از دیار یار/ اي نیستدیگر خرابه / مساجد را 
  .)10: 1374ناظمیان، ... ( هایی خشکیدهبا چشم/ چگونه بگرییم

  آشنایی با زبان رمز و نماد. 5-4

منـدي از   شعرمعاصر موضوع نمادگرایی و بهره    هاي پیش روي مترجمِ    جمله چالش  از
 ترجمـه  ۀهـایی کـه بایـد در عرصـ    مترجم گذشـته از توانمنـدي  . رمز و نماد در شعر است   

 يگـاهی کـاربرد نمادهـا     . کند، باید با زبان شعري آشنا باشـد        ادبی کسب  ۀبویژه در ترجم  
متـرجم بایـد تـسلط کـافی بـر زنـدگی،       . ی استجهانی، گاهی ملی و گاهی فردي یا شخص 

هـاي شـاعر و نـوع کـاربرد نمـاد در شـعر او داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا                       افکار و اندیشه  
توانـد او را بـه   توجهی به این امر میبی. دهدرمزگشایی پیام شعر را به زبان مقصد انتقال    

 بـا  صالح عبدالـصبور  از اي در قصیده "الطفل"عنوان مثال   به. خطاهاي فاحش بیفکند  ۀ  ورط
 نمـاد انـسان مغـرور،     ابوماضیاي از در قـصیده "نيالط"و یـا  . همین عنوان نماد عشق است    
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 نمـاد غـم و انـدوه        عبدالصبور در شعر سیاب نماد دوران سیاه استعمار و در شعر            شب"
  در شعر بیاتی نماد روح سوزان او در راه مبارزه با استکبار و در شعر خلیـل            "نی". است

. ایستنداي است که مقابل انقالب و خیزش مردمی می      هاي کهن و پوسیده   حاوي نماد سنت  
چنان گسترده و فراگیر است که عدم آگاهی از آن فهم  شـعر را بـر        کاربرد رمز و نماد آن    

بـه همـین سـبب رمزآمیـز بـودن شـعر         .  آن ۀسازد چه رسد به ترجمـ     خواننده دشوار می  
 توانمندي و براعتـی کـه   ۀگذارد تا با هم شعر میوش مترجمِدیگري را بر د   ۀ  معاصر وظیف 

به عنـوان   .  شعر معاصر نزند   ۀدر ترجمه دارد، بدون آگاهی از کاربرد نماد دست به ترجم          
ایـن واژه در  . انـد  مطر به معناي باران بسیار استفاده کـرده   ةمثال شاعران معاصر از واژ    

ي رستاخیز و زنـدگی دوبـاره، گـاه نمـاد           گاه نماد جاودانگی و گاهی به معنا      "شعر سیاب   
جو و مستبد، گـاه نیـز بـه مفهـوم اصـل و منـشأ       هاي سلطهقیام و انقالب بر ضد حکومت    

حیات و گاهی نیز به معناي خون است، و گاهی دو مفهوم متضاد مرگ و زندگی را با هـم         
اي  اسـطوره ها ریـشه در کاربردهـاي   این ۀو هم )  88: 1381 رجایی،(کند  میبر باران حمل  

دهد و مفهـوم   خود را با نوع کاربرد و مفاهیم نمادین کلمات انجام  ۀمترجم باید ترجم  . دارد
  .بیت را با این کاربردها هماهنگ سازد

  هاي خاصهاي اسمتوجه به کاربرد. 5-5

از . هاي خاص در شعر معاصر عربی، کـاربردي نمـادین و مجـازي اسـت         کاربرد اسم 
هاي تاریخی گرفته تا نام شهرها، هریک در پس ایـن کـاربرد     خصیتهاي پیامبران و ش   نام

 آرمـان شـهر و   ةگاهی نماینـد . اي بیانگر نوعی اندیشه و تفکر و باورهاي شاعر است       واژه
را بر چهـره  اي است که شاعر براي خود آفریده، گاه نقابی است که شاعر آن       فاضله ۀمدین
هـاي خـود را بیـان    ها و اندیـشه مشغولیا و دلهنهد تا از پس آن و از زبان آن دغدغه        می
توانـد مفـاهیم شـعر را بـه      شعر معاصر بدون آگاهی از این کاربردها نمـی     مترجمِ. کندمی

 "مـسیح "بـه عنـوان مثـال     . دهـد درستی دریابد و مقصود شاعر را به زبان مقصد انتقـال          
 نمــادي از نمایــد و گـاهی درشـعر معاصـر گــاهی بـه عنــوان نمـاد غربـت و رنــج رخ مـی      

 .)120: 1388عرب، ( فلسطینی است ةپناهندگان رنجدید
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وي در شـعر هرولـه    .  در شعر نزار قبانی نشان هویت ملی و اسـالمی اسـت            »غرناطه«
کنندگان و در اعتراض به یادداشت صلح که میان اعراب و رژیـم صهیونیـستی بـه امـضا           

 : سرایدرسید، چنین می
  / يـدي العـرب   خ مـن أ   يسقَطَ التـار  /  العرب يديمن أ   نيللمرِة اخلمس / سقطَت غرناطةُ  -

 ،قبـاين ( ... يـة سـقَطَت عمور  / ...يةسقَطَت أنطاک / يةليسقَطَت إشب / يِل البطولة سقَطَت کلُّ مواو  
۲۰۰۹ :۹۴(. 

 دادنـد تـاریخ را بـراي پنجـاهمین بـار،     را و از کـف " غرناطـه "دادند اعراب   از کف  - 
ـ انطاک، سقوط کرد ةيلياشبسقوط کرد هاي حماسی ما، فروگسست از هم چکامه  ، سـقوط  هي

   ... .هي عمورکرد

  مندي از عنصر تکراربهره. 5-6

شـاعر معاصـر در   . اسـت نبرده ها بهره  معاصر از تکرار واژه    ةگاه مانند دور  شعر هیچ 
این موضوع به . کندهاي خود را در ذهن مخاطب تثبیت     ها و اندیشه  پی آن است تا خواسته    

گردد بلکه شـاعران نـوگراي کالسـیک نیـز از ایـن موضـوع        داز محدود  نمی   پرشاعران نو 
تـوان در ترجمـه از آن   تکرار واژها از روي آگاهی و دقت شاعر است و نمـی     . اندبردهبهره

بلکه باید با دقت و بـه همـان میـزان کـه     . کرد اعتنا از کنار آن عبور    چشم پوشی کرد و بی    
 ةنـزار قبـانی در قـصید    . آورد آن در ترجمـه معـادل      شـود، بـراي   در متن اصلی تکرار می    

هـاي رزمنـدگان و مـردم مقـاوم جنـوب          ها و پایمردي  معروف خود در پاسداشت دالوري    
  : سرایدچنین می» سمفونی پنجم« لبنان با عنوان

- مسيتاجلنوب ك  /مسيتك الش  الَّذيي الکَنائس ضاُء يف مع  /مسيتاء يف  كرا  أصابعِ  اِحلنسي الع /
مسيتطُويلَّ  كالب األطفالُ يف  يي الَّذ  الشعر املدارس حفظُه  /مسيتو  ك د  األقالمرالو ـة الدفاتري / ـمسيتك 

 يف الـذ  ي الـس  كيتسم/ يامةالق النشور و  كيتسم/ية أِزقَِّة النبط   الرصاص يف  كيتسم/ يةَالکتابةَ السر 
 .)۶۳۰: ۲ج التا،،قباين... (ِشها احلَمامةير حتِملُه يف
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و حنـایی کـه بـر انگـشتان      / و شمعی که در کلیساها فروزانـی      / مترا جنوب نامید   -
-را بـه خـاطر مـی   آن/  و شعري حماسـی کـه کودکـان دبـستانی       /درخشینوعروسان می 

 و  /ههاي نبطی و صفیر گلوله در کوچه    / هاي پنهانی دیوارنویسی/ هاي سرخ ترا قلم / سپارند
هـاي خـود جـاي    و شمشیري که کبوتران آن را زیر بال      / رستاخیز و قیامت انسان نامیدم    

  .)10: 1374 ناظمیان،(دهند می
نه بار تکرار شده اسـت، ولـی متـرجم تنهـا دو        » كيتمس«شود فعل   که مشاهده می  چنان

-، در حالیهاي دیگر را با واو عطف به آن پیوند داده است         را ترجمه کرده و عبارت    بار آن 

ها داراي شخصیتی مستقل و در پـی تثبیـت مفهـومی تـازه در ذهـن        که هر یک از آن فعل     
  .مخاطب است

  گیرينتیجه

 بـی  ۀ سایر متون امري نسبی است، و به همین سبب ترجمۀ شعر مانند ترجم   ۀترجم. 1
  .عیب و نقص و کامل از شعر ممکن نیست

 نسبت بـه مترجمـان دیگـر    هدر ترجممندي از آزادي بیشتر مترجم شعر ضمن بهره  . 2
. متون باید داراي ذوق ادبی باشد یا دست کـم احـساس شـاعرانه را تجربـه کـرده باشـد                

را در قـالبی روان و ادبیانـه در زبـان مقـصد        مترجم شعر بایـد مـضمون را دریابـد و آن          
  .  آنۀآفرینی متن اصلی است نه ترجم شعري موفق به نوعی بازۀدر واقع ترجم. بریزد
از میان عناصر شعر لفظ، معنا و صور خیال که از آن به تصویر شعري هم تعبیـر                . 3

ویـژه موسـیقی بیرونـی و    ناپذیرنـد؛ بـه  پذیر ولی موسیقی و عاطفه ترجمه   شود، ترجمه می
- تناسبۀاما موسیقی درونی که از آن به مجموع     . یابدکناري که در وزن و قافیه تجلی می       

شـود  هـاي یـک شـعر تعبیـر مـی     هاي کلمات و واژهو مصوت ها  هاي موجود میان صامت   
 شعر معاصر که بر اساس نظام سطر استوار اسـت،  ۀاین نکته در ترجم . ترجمه پذیر است  

  .اهمیت دو چندان دارد
   آفـرینش یـک اثـر ادبـی اسـت،          ۀناپذیر بلکه منـشأ و سرچـشم      عاطفه عنصر جدایی  . 4

  اســت کــه در اثــر اندیــشیدن بــه یــک  درونــی یــک شــاعر ةدر واقــع عاطفــه همــان انگیــز
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 ندارد که احساسات خود را در قالب کلمـات بیـا  می یک منظره او را واةموضوع یا مشاهد  
مترجم باید همـان   لذا.  هر شاعري براي سرودن با شاعران دیگر متفاوت است        ۀعاطف. کند

 کم احـساس  اي رادر خود ایجاد کند که شاعر را واداشته تا شعري بسراید یا دست       انگیزه
-جا معنی پیدا مـی شدن مترجم با شاعر در ایندر واقع دمساز. سازدخود را به آن نزدیک   

  .کند
 نثـر از حـساسیت   ۀ شعر نـسبت بـه ترجمـ   ۀها در ترجمگزینی و انتخاب واژه معادل. 5

ها در شعر عالوه بر رساندن معنـا و پیـام، در آفـرینش    زیرا واژه . بیشتري برخودار است  
هـایی را برگزینـد کـه هـم معنـی      به همین سبب مترجم باید واژه    . دارندم نقش موسیقی کال 

که بتوانـد در ایـن امـر موفـق     براي این. دهد و هم در آهنگ کالم مؤثر باشد      شعر را انتقال  
باشد باید کامال از فضاي حاکم بـر مـتن و موضـوع آن آگـاهی داشـته باشـد، تـا بتوانـد                

  .مناسب را در ترجمه برگزیندها و اسلوب متناسب با آن معادل
منـدي  روي مترجم شعر معاصر موضوع نمادگرایی و بهره     هاي پیش از جمله چالش  . 6

 ترجمـه  ۀهایی کـه بایـد در عرصـ   مترجم گذشته از توانمندي. از رمز و نماد در شعر است    
مترجم باید تـسلط کـافی   .  ادبی کسب کند، باید با زبان شعري آشنا باشد       ۀبویژه در ترجم  

هاي شاعر و نوع کاربرد نماد در شعر او داشته باشد تـا بتوانـد          ر زندگی، افکار و اندیشه    ب
  .دهدبا رمز گشایی پیام شعر را به زبان مقصد انتقال

هاي سبکی شعر معاصر، استفاده از عنصر تکرار است که شاعر بـه        از دیگر ویژگی  . 7
هـاي خـود را در ذهـن    نـد اندیـشه  برد تا بتوا مناسبت از تکرار اسم، فعل و حرف بهره می        

هـا داراي   ها بـه ظـاهر تکـراري اسـت امـا هریـک از آن              چه واژه لذا اگر . کندمخاطب تثبیت 
از ایـن رو متـرجم   . شخصیتی مستقل و در پی تثبیت مفهومی تازه در ذهن مخاطب اسـت     

  . پوشی کندها چشم آنۀنباید از ترجم
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  .انتشارات امیرکبیر
  .انتشارات خانزاده: تهران. 1چ.»ترجمه شعر« ).1385. (پرویز ناتل خانلري، -
الـدار  : القـاهرة . ۱ط.»مدارس النقد االديب احلديث   « ).۱۹۹۵. (خفاجي، حممدعبداملنعم  -

  .املصرية اللبنانية
ــه - ــطور« ).1381. (رجــایی، نجم ــاییةاس ــش. 1چ.» ره ــشگاه : هدم ــشارات دان انت

  .فردوسی
منـشورات  : بـريوت  .»اموعة الشعرية الکاملـة   « ).تاال. (السياب، بدر شاکر السياب    -

  .داراملنتظر
  .انتشارات آگاه: تهران. »موسیقی شعر« ).1368. ( شفیعی کدکنی، محمد رضا -
: هرانت. 1چ .»صور خیال در شعر فارسی    « ).1366. (ــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .انتشارات آگاه
: تهـران ). ویـرایش جدیـد   ( 1چ .»شعر معاصر عـرب   « ).1380. (ــــــــــــــــــ -

  .انتشارات سخن
: القـاهرة . ۷ط.  خجسته فيعبداهللا شري :  ترمجه .»البحث األديب «).۱۳۷۶. (ف، شوقي ضي -

  .داراملعارف
. یترجمه حبیـب اهللا عباسـ      .»رویکردهاي شعر معاصر  « ).1384. (عباس، احسان  -

  .  انتشارات سخن:تهران. 1چ
. 2چ  .ترجمـه موسـی بیـدج      .»هاي دیگر بلقیس و شاعرانه  « ).1380. (قبانی، نزار  -

   . نشر ثالث:تهران
. ۳ط .مسـر الـضوي   :  دراسة واعـداد   .»روائع نزار قباين  «).۲۰۰۳ .(ــــــــ -
  .التوزيعدار الروائع للنشر و: بريوت
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نـصراهللا،  : اعداددراسة و .»کانت ممنوعة د  ئ وقصا نزار قباين «).۲۰۰۹. (ــــــــ -
  .داراألوايل: دمشق. ۶ط. نضال
علی صلح :  ترجمه.»هاي ترجمه در عصر حاضر    نظریه« ).1380. (ادوین گنتزلر، -

  .انتشارات هرمس: تهران. 1چ.جو
  .دار العودة:  بريوت.» املالئکةكوان نازدي« ).۱۹۹۷. (كاملالئکة، ناز -
: تهــران. 1چ .»ترجمــه مــتن هــاي ادبــی« ).1385. (نــژاد، محمــد جــوادمیمنــدي -

  .انتشارات خانزاده
برگزیـده مقـاالت    . علی صلح جـو   :  ترجمه .»نقش مترجم « ).1366. (نایدا، یوجین  -

  .مرکز نشر دانشگاهی: تهران. نشر دانش

  مجالت

تجاوز اسـت ترجمـه قـصیده     این صلح نیست، «). 1374. (زاده، زنگنـه   حکیمی -
 .وزنامۀ اطالعات ر.»المهرولون نزار قبانی

سـال  .  فصلنامۀ علمـی فرهنگـی متـرجم    .»ترجمه شعر «). 1370( .فر، علی خزاعی -
  .، پاییز3شماره . اول

 فـصلنامۀ علمـی فرهنگـی      .»وفاداري به چـه چیـزي     «). 1390( . شمس لنگرودي  -
 . بهار51 و 50سال بیستم، شماره .  مترجم

فصلنامۀ علمی   .»لن پو مشکالت ترجمه اشعار ادگار آ    «). 1371. (صالحی، پرویز  -
  .، بهار5سال دوم، شماره .  فرهنگی مترجم

 مجلـۀ   .»حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عـرب       «). 1388. (عرب،عباس -
 .شماره یک، پاییز و زمستان. زبان و ادبیات عربی

مجدالـدین  :  ترجمـه  .»اي در اصـول ترجمـه     رسـاله «). 1370( .هانتزمن، جفـري   -
  .، زمستان4سال اول، شماره .  فرهنگی مترجمفصلنامه علمی . کیوانی
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هرولـه کننـدگان ترجمـه قـصیده المهرولـون نـزار            «). 1374( .ناظمیان، رضا  -
  .، آذرماه 26شماره .  هفته نامۀ صبح.»قبانی
سمفونی پنجم ترجمه قصیده سمیتک الجنوب نزار «). 1374( .ـــــــــــــــــ    -

  .ت، اردیبهش2شماره .  هفته نامۀ صبح.»قبانی
سـال  . ماهنامۀ نشر دانش   .»مسئله امانت در ترجمه   «). 1361( .نجفی، ابوالحسن  -

  .، آذر و دي1سوم، شماره 
  


