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Abstract  
Focusing on the translation of classical Arabic poetry into Persian classical poetry, 

this article examines the interactions that take place between the expressive 

construction and the rhythmic construction of poetry in this type of translation in 

order for the translation product to convey both the content of Arabic poetry and 

simulate its classical poetic form. The questions are as follows: In this type of 

translation, what are the effects of the interaction between expressive construction 

and rhythmic construction on the relationship between Persian poetry and Arabic 

poetry? After studying some examples of translations by analytical-descriptive 

method, it is concluded that in this type of translation, rhythmic construction 

occurs in Persian poetry independent of Arabic poetry; due to the observance of 

rhythmic requirements, the expressive construction of Persian poetry often 

distances itself from the expressive construction of Arabic poetry. Also, 

sometimes Persian poetry differs from Arabic poetry in the way of arranging 

speech in the form of verses; the relationship between Persian poetry and Arabic 

poetry in terms of expressive construction is realized if the expressive changes in 

the translation were understandable and in line with the transfer of the themes of 

Arabic poetry, and rhyming often causes expressive changes in the translated 

product. Finally, there are three dominant tendencies in this type of translation: 

formal re-creation, dynamic re-creation, and free re-creation. 
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جدل موسیقی و بیان در ترجمة شعر کالسیک عربی به شعر 
 کالسیک فارسی

 بائی،تهران،ایرانطباط عالمه دانشگاه ،یعرب وادبيات زبان ، گروهاستادیار  مؤمنحاج حسام

 

 چکيده
كند این مقاله با تمركز بر ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی، تأ يرات متقابلی را بررسی می

جمه، یابد تا در نهایت محصول تركه در این نوع ترجمه ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر جریان می
ا از این هسازي كند. پرسششعري كالسيک خود را شبيه هم مضمون شعر عربی را منتقر كند و هم ش ر

قرارند كه در این نوع ترجمه تعامر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول 
یابد؟ از هایی در محصول ترجمه نمود میترجمه با شعر اصلی دارد؟ و تعامر این دو ساخت به نه ش ر

وع شود كه در این نتوصيفی، نتيجه گرفته می -هاي موجود با روش تحليلیترجمه اي ازميالعة مجموعه
يقایی آید؛ رعایت الزامات موسلحاظ ساخت موسيقایی، مستقر از شعر عربی پدید میترجمه، شعر فارسی به

اعث ب شود ساخت بيانی در شعر فارسی از ساخت بيانی شعر عربی فاصله بگيرد. همچنين گاهغالباً موجب می
 ها با شعر عربی متفاوت شود. رابية شعرها و بيتشود شعر فارسی در نحود تنظيم سخن در قالب مصرعمی

تاي شود كه تغييرهاي بيانی در ترجمه در راسلحاظ ساخت بيانی در صورتی محقق میفارسی با شعر عربی به
رهاي پردازي غالباً موجب تغييه قافيههاي شعر عربی و قابر فهم باشند. این در حالی است كانتقال مضمون

رینی شود: بازآفشود. در نهایت سه گرایش غالب در این نوع ترجمه نشان داده میبيانی در محصول ترجمه می
 صوري، بازآفرینی پویا و بازآفرینی آزاد.

 .ترجمۀ منظوم، شعر کالسیک عربی، شعر کالسیک فارسی، بیان شعر، موسیقی شعر: هاکليدواژه
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 مقدمه 

ر عربی به فارسی، ترجمة شعترین انواع ترجمة ادبی از ترین و البته جفاباز جمله قدیمی
فارسی است. قدمت این نوع ترجمه تا جایی است كه  كالسيک عربی به شعر كالسيک

صلی نگاشتة قرن پنجم هجري ف- بالغت فارسی ترین منبععمر رادویانی در قدیمیمحمد بن 
 و ی ی از بالغت ترجمه»به این موضوع اختصاد داده و نوشته: « ی الترجمهف»را با عنوان 

سپس  .«ست. و بهترین ترجمه آن بوَذ كی معنی را تمام نقر كنف و لفظی موجَز بليغگفتن
رسی هایی فاهایی عربی همراه با ترجمةشان در قالب بيتهایی آورده كه همگی بيتنمونه
نها تویژه در آن است كه محصولش نهبيت این نوع ترجمه بهجفا .(6811)الرادویانی،  هستند

 كند، بل ه ش ر موسيقایی شعر عربیمنتقر میمضمون شعر عربی را به زبان فارسی 
سازي هدر زبان فارسی شبي ط مخصوصی كه براي تنظيم سخن داردكالسيک را نيز با شرو

 كند. می
ربی ع ه با ترجمة شعر كالسيکشود كص میخصوصيت این نوع ترجمه وقتی بهتر مشخ

كند می مضمون شعر را به زبان فارسی منتقرفقط مترجم  ،به نثر مقایسه شود. در ترجمه به نثر
اما  ،دكند متنی زیبا در زبان مقصد پدید بياوربا نثري ادبی سعی می در نهایتو در این انتقال 

ارسی انتقال نيز به زبان ف عربی را كند ش ر موسيقایی شعر كالسيکمترجم تالش می وقتی
 ؛ندكسخن به او تحمير می رود كه نحود تنظيمهاي مضاعفی میدهد، عمالً به استقبال نالش

 هاي مساوي با وزن عروضیها و بيتبا شروطی از این قبير كه سخن باید در قالب مصرع
اي گونهبه یدها یا ابيات بای سان، طول و آهنگی مشخص داشته باشد و سخن در پایان مصرع

ی است ساي منظم را در شعر سامان دهد. از این منظر ظاهراً تنها زبان فارتنظيم شود كه قافيه
سازي د شبيهمقصطور طبيعی در زبان عربی را به تواند ش ر موسيقایی شعر كالسيکكه می

كلی  صوللحاظ اشعر كالسيک در این دو زبان به هاي موسيقاییسبب مشابهتكند و این به
انتقال  اشاین نوع ترجمه، فرآیندي با دو جنبة موازي است كه یک جنبه ،است. بنابراین

ی در زبان عرب شعر كالسيک سازي ساخت موسيقاییخت بيانی و جنبة دیگرش شبيهسا
ر ها بر مضامين است كه دنحود داللت بيت« ساخت بيانی»جا منظور از فارسی است. در این

ظيم سخن نحود تن« ساخت موسيقایی»منظور از  یابد. همچنينها نمود میرهاي سازندد بيتتعبي
 اي منظم است.ی سان و قافيه هاي مساوي با وزن عروضیقالب بيتدر 
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توان از آنجا كه این فرآیند مستلزم خلق شعر در زبان فارسی است، این نوع ترجمه را نمی
قلمداد « رینشآف»ت، بل ه باید آن را نوعی انتقال محتوا از زبان مبدأ به زبان مقصد دانس فقط
رینشی ؛ نراكه شعر فارسی در نتيجة این فرآیند، آف«بازآفرینی»نوعی  ،تربه عبارت دقيق .كرد

 مجدد از شعري دیگر در زبانی دیگر است. 
ایی تنيدگی جوانب موسيقبا نظر به درهمشعرشناسی  پرداز شهير، نظریه6رومن یاكوبسن

ه است: مم ن دانست« انتقال خالقانه»از طریق  تنهابان در شعر، ترجمة شعر را ز و معناشناختی
 ( 6863بسن، )یاكو« ناپفیر است. تنها انتقال خالقانه مم ن استشعر بنا به تعریفش ترجمه»

ت كه همزمان رآیندي اسشعر كالسيک از عربی به فارسی ف با توجه به این ه بازآفرینی
وع اي كه در این نیابد، مسألة ویژهق میایی تحقساخت موسيق ساخت بيانی و در دو محور

به  شعر را توان ساخت بيانیین نوع ترجمه میدر ا تنهانه  این است كه ،ترجمه وجود دارد
بل ه تأ ير  ،سازي كرداین نوع شعر را در فارسی شبيهساخت موسيقایی فارسی منتقر كرد و 

 ر نهایتدگفارند تا سيقایی بر ی دیگر میمتقابلی است كه ساخت بيانی و ساخت مو
محصول ترجمه با مقتضيات و الزامات خاصی كه هر یک از این دو دارند، منيبق شود؛ 

ان ود را نشهاي مختلفی خهاي مختلب به ش رتواند در ترجمهویژه كه این تأ ير متقابر میبه
 گفارد.میهاي موجود بر آن صحّه ترجمه دهد و این حقيقتی است كه تنوع

انی ميان ساخت بيدوسویه  بر اساس آنچه بيان شد، هد  از ميالعة حاضر بررسی تعامر
هاي عمالً به ش ر و در این نوع از ترجمه جریان دارداست كه شعر  و ساخت موسيقایی
 از این رو، ميالعه حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:یابد. ها نمود میمختلفی در ترجمه

ی و ساخت ميان ساخت بيانفارسی، تعامر  ر كالسيک عربی به شعر كالسيکجمة شعدر تر -
 شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد؟ موسيقایی

ول هایی در محصدر این نوع ترجمه، تعامر ساخت بيانی و ساخت موسيقایی به نه ش ر -
 یابد؟ترجمه نمود می

 اند:ها نيز از این قرار بودهرسشهاي مدنظر در وراي پفرضيه
هایی را به انتقال ساخت بيانی محدودیت ،ساخت موسيقایی در ترجمة شعر سازيشبيه -

 كند.تحمير می

                                                            
1. Jakobson, R.  
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 سازيهيانی اولویت دهد یا به شبي ه مترجم به انتقال ساخت بدر ترجمة شعر بسته به این -
 آید.ت پدید میهاي مختلفی از رابية این دو ساخساخت موسيقایی، ش ر

 . پيشينة پژوهش1
عر كالسيک عربی به شنة پژوهش حاضر در حوزد ميالعات مربوط به ترجمة شعر يدر پيش

هایی از این نوع ترجمه را هایی یاد كرد كه نمونهباید در آغاز از پژوهش كالسيک فارسی
سرنوشت »ز قبير مقالة ها ارائه كرده باشند؛ اآن ه تحليلی از آناند بیگردآوري و ارائه كرده

الهی بيبالهی. حاز حبيب« ترجمة شعر به شعر»از بهروزي یا مقالة « شعر به  شعر ةعاشق! ترجم
هاي نمونه« مضامين مشترك در عربی و فارسی»همچنين در مجموعه مقاالتی با عنوان 

متعددي از شعرهاي عربی و شعرهاي فارسی را كه مضمونی مشترك دارند، گردآوري و 
داقی از توانند مصارائه كرده كه البته عالوه بر این ه تحليلی به همراه ندارند، همگی نمی

كلی ميان برخی شعرهاي فارسی و برخی  صر  اشتراك در مضموننراكه  ،ترجمه باشند
 تواند دليلی بر وقوع ترجمه باشد. نمی ،شعرهاي عربی

وان به تاند، میترجمه را تحلير كرده هایی از این نوعهایی كه نمونهدر ارتباط با پژوهش
ر اشاره ونيا و بهرهاز محسنی« فارسی شعر به عربی نامدار قصاید هايترجمه بررسی»مقالة 

با  هاي آنروش از عربی به فارسی و روند پيشرفت شعر ةترجم ةكرد كه در آن تاریخچ
انواع  «لترجمة والتناصا»دیدگاهی تاریخی ميالعه شده است. رحيمی و گنجی نيز در مقالة 

ند. اها را از دیدگاه نظریة بينامتنيت بررسی كردههاي فارسی آنروابط اشعار عربی و ترجمه
التصی ة الُشریة وترجمتها الفارسیة المنظو ة  ن  نظور »رحيمی و گنجی همچنين در مقالة 

از  منظوم آن ةاي عربی از بشر بن عوانه و ترجمموسيقایی ميان قصيده ةرابي«  وسیتیّ
 .اندحسين شهریار را به بررسی گفاشتهمحمد

؛ بررسی و نقد ترجمة نونية ابوالفتح بُستی به زبان فارسی»حيدري و هم اران نيز در مقالة 
بدرالدین  از را آن ميان قصيدد نونيه و ترجمة منظوم رابية معنایی« با ت يه بر اصر كميت
 كه با وجود تالش مترجم در حفظ كميت، افزایش اندو نتيجه گرفته جاجرمی بررسی كرده

 كمّی در دو سيح واژگانی و معنایی در ترجمه آش ار است. 
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جایگاه « الترجمة عن  األدبا  والُالغیین الفرس الت  ا »رحيمی و هم اران در مقالة 
ه فارسی با نگاهی تاریخی ميالع ادبی و بالغیشعر از عربی به فارسی را در منابع  ةترجم
 اند. كرده

بی شعر از عرة شناختی براي تحلير ترجمنارنوبی زبان»مؤمن در مقالة ناظميان و حاج
ة شعر نگونه ماند كه ترجبه این مسأله پرداخته ة فرماليسم روسیبا ت يه بر نظری« به فارسی

 كند.آن را به زبان فارسی منتقر می دهاي سازندشعر عربی و مؤلفه ماهيت زبانی
بپردازد كه در ترجمة شعر كالسيک عربی  كوشد به این مسألة جدیدضر میپژوهش حا
فارسی، تعامر متقابر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی نه پيامدهایی  به شعر كالسيک

 یابد.هایی نمود میبراي رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد و به نه ش ر

 . روش پژوهش5
اي از همجموع ؛ بدین ترتيب كهيفی انجام شده استتوص -این پژوهش با روش تحليلی

ها در قالب شعرهاي كالسيک فارسی تحلير و شعرهاي كالسيک عربی در كنار ترجمة آن
ير يقایی، مشخص شود كه تأ ساخت بيانی و ساخت موس ها از منظرالش شده با مقایسة آنت

هایی را براي رابية این این دو ساخت روي هم در توليد شعرهاي فارسی نه پيامد متقابر
شعرها با شعرهاي عربی به همراه داشته است. سپس محورهاي برجستة این پيامدها مشخص 

ر . در توصيب هاندها، توصيب شدهاند و با روالی منظم، همراه با تحلير برخی نمونهشده
ر را مدنظ هایی بسنده شده كه محوربيان نمونهاز ميان مجموعه شعرهاي موجود به  محور

 دهند.روشنی نشان میبه

 سازي ساخت موسيقایي در ترجمة منظوم. شبيه1
ین ا بسا ساخت موسيقاییبی و فارسی نههاي عرشعر كالسيک در زبان ترین ویژگیمهم

یب هایی تعرنراكه شعر كالسيک در این دو زبان اساساً براساس مؤلفه ،نوع شعر باشد
بير كه هایی از این قمؤلفه شعر هستند؛ یعنی قاییشود كه همگی نمایانگر ساخت موسيمی

يات بيات مساوي است، ابشود، طول ااست، هر بيت از دو مصرع تش ير می «بيت»شعر  واحد
-ی سان دارند و نينش قافيه نيز در انتهاي ابيات روالی منظم دارد. ننين مؤلفه وزن عروضی

خشد و مشخص بشعر نمود می ت موسيقاییكنند كه به ساخيين میهایی عمالً قالبی كلی را تع



 11 |مؤمن حاج

 

موسيقایی باید تنظيم شود تا شعر، كالسيک  كند كه ساخت بيانی شعر در نه قالبمی
 محسوب شود.

لی دارد، ش  یاد شده اشتراكاتهاي این ه شعر كالسيک در این دو زبان براساس مؤلفه
ارسی قالب شعر كالسيک فاین ام ان را به وجود آورده كه بتوان شعر كالسيک عربی را در 

رد. البته سازي كشعر را در ترجمه شبيه هاي كالسيک بودناین طریق مؤلفه ترجمه كرد و از
شعر فارسی در این فرآیند لزوماً در همان وزن عروضی شعر عربی یا حتی با همان روال 

 پردازييهقافم ن است در وزنی دیگر یا با روال شود، بل ه كامالً مپردازي سروده نمیقافيه
دیگري سروده شود، اما به هر حال مثر شعر عربی این دو مؤلفه را در خود خواهد داشت و 

لحاظ موسيقایی شبيه به آن خواهد شد. این موضوع جهت برخورداري از این دو مؤلفه، بهبه
مة رجبراي ت« ترجمان البالغه»اي كه محمد بن عمر رادویانی در كتاب از همان نخستين نمونه

 :(6811)الرادویانی،  مشخص است ،شعر عربی به شعر فارسی آورده

 حَیتَّةٍجج  و ِشتتیتَة  لت ه  حتَ ُّ لتتَمصتتتامٍ    
 

 وقتتالتتب  ع شتتتتلاقٍ ولتتون  حتتَیتتنٍ   
 

 ِمههار رَوِش و دارذ شههههمشههههيههر تههيههزيِ
 

 كههالههبههف  عههاشههههقههان و گههونههة بههيههمههار   
 

ر بحر ت عربی دكه بيبيت فارسی در بحر منسرح سروده شده در حالی در این نمونه اوالً
 .وده استكه بيت عربی ننين نباند در حالیقافيهبيت فارسی دو مصرعش هم  انياً است.طویر 

ده است. سازي كرطور كلی شبيهشعر عربی را به قالب موسيقایی شعر فارسی ،با این همه
 ت بيانی ه ساخبراین اساس در ترجمة شعر كالسيک عربی اگر مترجم بخواهد عالوه بر این

ازي كند، سكالسي ش را نيز شبيه كند، ساخت موسيقاییرسی منتقر میشعر را به زبان فا
در این « منظوم»شهرت دارد. واژد « ترجمة منظوم»آید كه به اي از ترجمه پدید میگونه

است « نظم»عنوان، تأكيدي است بر این ه خصوصيت این نوع ترجمه، تنظيم سخن در قالب 
 در شعر كالسيک داللت دارد. كه بر ساخت موسيقایی

 يان ساخت بياني و ساخت موسيقایي. جدل م0
-یشعر و ساخت موسيقای ت بيانیجدلی است كه ميان ساخ ،نالش اصلی در این نوع ترجمه

عربی را منتقر كند و هم  خواهد هم محتواي شعرم همزمان میزیرا مترج ؛یابداش جریان می
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هایی رسی پایبند بماند و تحقق این دو با هم غالباً با تنگنابه الزامات قالب كالسيک در شعر فا
عربی  رمعنا به تعادلی حداكثري با شع شود ترجمه در بيانكه موجب می خواهد بودمواجه 

لبته امضمون شعر عربی در قالب شعر فارسی باشد. این موضوع  نرسد، بل ه نوعی بازسرایی
ر نمونة منقول د شعر عربی نيز بستگی دارد. مثالً ساخت بيانی در به ميزان سادگی یا پيچيدگی

ر اي دارد كه صرفاً از یک ا سناد )لَهُ ...( و نهابسيار ساده ز رادویانی، بيت عربی ساخت بيانیا
 ساده بازسازي شده و بيت فارسی ودر ترجمه نيز همين ساخت تركيب اضافی ساخته شده

 اخت بيانی، اما هرنه شعر عربی سيت عربی برسدلحاظ معنایی به تعادلی كامر با بتوانسته به
عر عربی فاصله ش ساخت بيانیشعر فارسی از  بسا كه ساخت بيانیاشته باشد، نهتري دپيچيده

جري( )قرن نهم ه« ب ائع األف ار فی لنایع األشعار»اي كه در كتاب در نمونه بگيرد؛ مثالً
 :(6816)واعظ كاشفی،  آمده

 والتتتتت لتت مِ اسِکتت التتتتتِرطتت هتتو التتای إنَّ
  تت نت تِمتتاً کتت التتتتتِرطتتاسِ  تت  تتیتتاه  ستتَوود

 

 ال  ل مِ فی جَهَت ینِ ذو لِستتتتانت ینِ  أ تو  
 والت ل مِ بتتِالستتتیفِ  تت تتت لتتَّ َه  وَاضتتترِب

 

 بههاشههههد  قههلم و كههاغههف نههون هههركههه
 رویههش كههن سههههيههاه كههاغههف هههمههچههو

 

 سهههههخههن گههاه  روي، دو و زبههان دو 
 بههزن تههيههغ بههه گههردنههش قههلههم نههون

 

 

 
 

وشش پ بيت عربی را كامالً فارسی در بيت  نخست، ساخت بيانی ترجمةدر نمونة باال 
تاب در ترجمه باز در ساخت بيانی بيت داشته«   نت تِماً»داده، اما در بيت دوم كاركردي كه 

شبيه در ترجمة فارسی جاي خود را به یک ت« بِالسیفِ والت ل مِ»كه تركيبِ همچنان است؛ نيافته
به تيغ(. در نمونة زیر نيز كه بيتی از ترجمة بدرالدین جاجرمی از نونية داده است )نون قلم ... 
متعددي  در بيت فارسی تغييرهاي اندی كه بيت عربی را ساختههاي بيانبُستی است، اسلوب

 :(6851پژوه، )ر.ك: دانش اندیافته

   ِّتهِتتتت اً ال َلهرِ لِخ تتتترابِ عا ِتتتتراً یا
 

 ع متتتتران  الع مرِ لِخ تتتترابِ هَتتتت  ت اهللِ 
 

 دآبا جهد صههد به تو ویران خانة كنیمی
 

 اسههت ویران كان كن، عمارت عمر خانة 
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اخته شده م ان اري سندا، قسم و استفها هاي بيانیبيان شده، بيت عربی از اسلوبدر نمونة 
ارسی ما در بيت فها تش ير شده است. ااین اسلوب ها درونو ساخت بيانی بيت از نظم واژه

هاي معادلی كه در فارسی انتخاب و واژه كنار گفاشته شده هاي بيانی مورد اشاره،اسلوب
، ینبيت عربی در ساختی موزون منتقر شود. بنابرا اند تا مضمونتفاوت یافتهاند، نظمی مشده

اقی است كه شعر، اتف ، تغيير در ساخت بيانییا به عبارت دیگر هاي بيانیتغيير در اسلوب
ات فارسی منيبق با مقتضيشود تا بتواند كالم را در منظوم از آن ناگزیر می غالباً ترجمة
 شعر كالسيک نظم دهد.  موسيقایی

تغيير   ن است باعث ه ممک در این نوع ترجمه عالوه بر اینكالسي انتخاب قالب شعري
د. گفاربر نحود تنظيم سخن در قالب ابيات  فارسی نيز تأ ير می ،شعر شود در ساخت بيانی
حود ن هاي یک بيت است؛ نراكه احتمال دارداین تأ ير در نحود تنظيم مصرع بارزترین نمود

اي دیگر مهترج فارسی با دو مصرع عربی متفاوت باشد؛ مثالً تنظيم سخن در قالب دو مصرع
ت ه اساز همان بيت قبلی از عادل بن علی شيرازي كه در آن جاي دو مصرع عربی عوض شد

 :(6861ویگانی، )ر.ك: رحيمی خ

 تمام جدِّ از و اسههت ویران تو عمرِ خانة
 

 مُقههام بهر از آبههاد خراب دهرِ كنیمههی 
 

عربی گرفته و نه یک  ه نشان از آن دارد كه مترجم، واحد ترجمه را یک بيتاین نمون
. به همين ترتيب همچنين مم ن است محتواي یک بيت عربی در قالب دو بيت فارسی مصرع

ز رخ ني« ترجمان الُالغة»هاي رادویانی در د؛ این موضوع حتی در ی ی از نمونهبه نظم درآی
 :(6811)الرادویانی،  داده

 یتت فتتارِقتت نتتی أن وکتت رهٌ کتت رهٌ الشتتتتَّیتتب 
 

  َودودٌ الَُغ تتتا ِ علی بِشتتت ی   أعِِّب 
 

 ههههمهههی دارم دشهههههمهههن را پهههيهههري
 كسههههی دیههفي هههرگههز عههجههبههی  اي

 

 جههفا زو شههههوَم كهه ی نههخههواهههم هههيههچ 
 مههُبههتههَال خههود دشههههمههنِ بههر شههههد كههو

 

عر ش طور كامر به ساخت بيانیكه به توان انتظار داشتدر نتيجه از ترجمة منظوم نمی
كنند یهایی را كه تعبيرهاي عربی بيان معربی پایبند باشد و همين كه ترجمه بتواند مضمون

فيق ودر قالب تعبيرهایی هرنند متفاوت در شعر فارسی بيان كند، هدفش محقق شده است. ت
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مترجم در این فرآیند بستگی به این دارد كه تعبيرهاي مورد استفادد وي در شعر فارسی بتواند 
ر راستاي كند دعمال میتغييرهایی كه وي در نحود بيان ا محتواي شعر عربی را منتقر كند و

ه حضرت ترجمة دو بيت منتسب ب ،شعر عربی باشد. مثالی دیگر داللت شعر فارسی بر مضمون
 :(6851رازي است )ر.ك: حبيب اللهی،  از بندار (ع) علی

 أفتتِر التتمتتوتِ   تتِن یتتو تتَیَّ  أیَّ
 التترَّدی أ تتشَ لتت م قتت  ورَ  تتا یتتومَ

 

 قتت  ِر یتتومَ أو قتت  ورَ  تتا یتتومَ 
 التت تتَا ر  یتت غتتنِ  لتت م قتت  ورَ وإذا

 

 نيسههت روا روز دو كردن حفر مرگ از
 سود ندهد كوشش باشد قضها  كه روزي

 

 تنيس قضا كه روزي و باشد قضا كه روزي 
 نيست روا مرگ او در نيست قضا كه روزي

 

 و مضمونش «خود را از مرگ بگریزم؟! كدام دو روز»ا استفهام آغاز شده: شعر عربی ب
یک از این دو روز، گریز از مرگ سودي ندارد. سپس ترجمة فارسی این است كه در هيچ

بري بيان كرده است. به همين ترتيب اي خبا جمله به صراحتاین مضمون را در مصرع اول 
رع دهد: افزون بر این ه جاي دو مصبيانی را نشان می را تغيير در ساختبيت دوم نيز آش ا

روزي كه مرگ مقدّر نشده، هراسی »در ترجمه عوض شده، شعر عربی در مصرع اول گفته 
ضمون سی این مافتد. سپس ترجمة فاركه یعنی ننين روزي مرگ اتفاق نمی« از مردن ندارم

مترجم  هدر نتيجه گرن«. مرگ روا نيست»را در مصرع دوم صریح بيان كرده: در ننين روزي 
تاي تغييرها در راس این -عمال كردهیا همان ساخت بيانی شعر ا-تغييرهایی در نحود تعبير

ق توفي ،هایی كه به بهترین وجهتعبيرهاي شعر عربی بوده است. از جمله نمونه انتقال مضمون
زي راهاي سعدي شيگفارد، برخی از بيتترجمة منظوم را در ننين تغييرهایی به نمایش می

نيم كیی از شاعران عرب مقایسه میهاساخت بيانی با بيت ها را از منظراست كه وقتی آن
ن در توانيم بگویيم كه به احتمال قریب به یقيباالیی كه دارند، می دلير مشابهت بيانیبه

ء الطور پنهان رخ داده است؛ مثر بيت زیر از ابو العترجمة منظوم به او گاه عمالً هايسروده
 :(6876معرّي همراه با بيتی از سعدي )ر.ك: دامادي، 

 عَشتتتتراً لتت  َیتت َ التتوَلتتیتت   بتتَلتت ل  إِذا
 

 الوَلیتت   التتتتتت  ر مِ عَلى یتتَ  تت    فتت ال 
 

 سهههنين برگههفشهههتش ده ز نون پسهههر
 

 نشههههيههن  فههراتههر  گههو نههامههحههرمههان   ز 
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سالگی رسيد، آن پسر نباید بر نامحرمان وارد 68هرگاه پسر نزد تو به  »بيت عربی گفته 
شود كه مصرع فارسی دقيقاً مضمون هاي اول مشخص میحال از مقایسة مصرع«. شود

اي دوم نيز همصرع عربی را با تعبيري بسيار مشابه بيان كرده است. سپس از مقایسة مصرع
فارسی باز دقيقاً همان مضمون مصرع عربی را بيان كرده، اما شود كه مصرع مشخص می

بار با تغيير در نحود تعبير. بارزترین شاهد این تغيير آنجاست كه مصرع عربی با اسلوب این
)نباید وارد شود(، اما مصرع فارسی همين مضمون را با « یَ      ال»نهی غایب بيان شده: 

ر طبعاً این دو تعبير در عين تفاوت، هر دو د«. ر نشينگو فرات»اسلوب امر بيان كرده است: 
گویند این پسر باید به دور از نامحرمان ساخت بيانی بيت، كاركردي مشابه دارند و می

باشد. براین اساس تغيير در نحود بيان را ناگزیر باید از اختيارهاي مترجم در این نوع ترجمه 
و قدرت مترجم در این نوع ترجمه دقيقاً همين  دانست، اما مسأله اینجاست كه معيار توفيق

اختيار است. به عبارت دیگر، مسأله این است كه مترجم در تعبير مجدد از مضمون 
خی هاي قبلی، در برتعبيرهاي عربی تا نه حد توانسته موفق عمر كند. برخال  نمونه

ضمونی و اساساً م شوند ترجمه از شعر عربی دور بيفتدها تغييرهاي بيانی موجب مینمونه
: الدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد بوصيري )ر.كمتفاوت توليد كند؛ مثر بيتی از محيی

 (:6816بوصيري، 

 بتتِم ستتْتتت تِرٍ ستتِر ی ال حتتالتتِی عتَ َتتت  َ 
 

 بتِم ن  َستتتِمِ  دائتی  وَال التو شتتتتاةِ  عتَنِ  
 

 است رسيده نهایت به من حال تو از دور
 

 كم نيز درد نه و واشهههی ز نههان  سهههر ن ی 
 

كه از تی گوید فقط تو نيس)حال من از تو گفشته( می« عَ َت  َ حالِی» تعبير بيت عربی با 
ن در حالی اینينان رسيده است. حال من از تو گفشته و به سخن حال من باخبري، بل ه اخبار

-مضمون مصرع اول از بيت فارسی این است كه در دوري از تو، حال من تحمر است كه

د كرده است. متفاوت تولي جا تغيير در نحود بيان، مضمونی كامالً، در اینشده! بنابراین ناپفیر
 شعر عربی در ترجمه مم ن است تا جایی پيش روال، فاصله گرفتن از ساخت بيانیبه همين 

سادگی نتوان مضمون بيت عربی را از بيت فارسی دریافت كرد؛ مثر بيتی از رود كه به
 :(6856)حریري،  سینیة ب تریترجمة قصيدد ریري در اصغر حعلی
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تابتَةِ    تِن  بت لت ل     عتِنت ی   التعتَیتشِ    لتتتُ 
 

 بتتَخسِ تت طتتفتتیتتفَ  األ یتتّام  طت فتَّفت تتهتتا     
 

 هیت من دست نيسهت  زندگانی، بهر ز نو
 

 بشههمري گر آن از ایام دمبدم كاهد آنچه ز 
 

ماندد زندگی دارم يكفافی از باق»بيت عربی با بيانی تقریباً ساده در گالیه از روزگار گفته 
بيانی  بندي ناهموار و، اما بيت فارسی جمله«اش آن را كاسته استكه روزگار با تنگدستی

ن آ گوید و بعد از تالش براي بازسازيكه آش ارا مشخص نيست نه میتا جایی مبهم دارد
دست من براي زندگی خالی نيست »منظورش این است كه  توان گفت احتماالًدر ذهن می

اهلل اي دیگر از این وضعيت، بيتی از نصرتنمونه .«كاهدهاي من همواره میایام از داشتهو 
سم انسان جسينا است كه در آن دربارد روح و پيوستنش به فروهر در ترجمة قصيدد عينية ابن

 :(6876گوید )فروهر، می

 ْ  وَر بتَّمتَا   إِلت یتْ َ   کت ر ه   عتَلت ى   وَلتتتَلتُ 
 

 تتت فتت ُِّّعِ ذ ات  یَوَهتتْ فتتِر اقتت  َ کتت رِهتتَُْ 
 

 همراه كراهتی بهها بههدن بههه او وصههههال
 

 حههاشههههایی و اسههههت ميلیبی بههه نيز فراق 
 

و نيز اكراه ت بسا از جداییبه تو پيوسته و نه او با كراهت»بيت عربی دربارد روح گفته 
 اما نحود تعبير و نظم سخن در بيت فارسی به سادگی ،«آن ه غمی بزرگ داردداشته باشد حال

 ااو همچنين ب»گوید رساند و باید با تالش از مصرع دوم فهميد كه میین مضمون را نمیا
عر ش ، از آنجا كه این نوع ترجمه باید مضمونبنابراین .«شودميلی و ان ار از بدن جدا می

 ند،كشعر كالسيک تعيين می حدودي بيان كند كه قالب موسيقاییعربی را در فضاي م
مضمون شعر عربی بيانی گویا و رسا نداشته باشد.  ه در رساندنمم ن است نتيجة ترجم

بار روهر ایناهلل فرتر نشان دهد، بيتی دیگر از نصرتتواند این مش ر را آش ااي كه مینمونه
 :(97 :در ترجمة قصيدد خمریة ابن فارض در وصب باده است )همان

تتَ ر  ل هتتا  یتت  یر ها شتت مسٌ وَهیَ کتت ظسٌ اُل
 

 ن ِّم    َِجتتَُْ إذا یتَُتت  و  کت م  وَ هتِال  ،  
 

 آن از آمد دور به خورشيدي همچو ماهش جام
 

 انوري هههالل دور اخههتههران هههویههدا شههههد 
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ر روشن دارد و د هایی ساده تش ير شده كه هر یک داللتی كامالًبيت عربی از جمله
آن  و خود، خورشيدي است كه هاللی «تمام دارد این باده، جامی از ماه»گوید وع میمجم
ش ااما ترجمة فارسی، آیدنرخاند و وقتی به آب آميخته شود، بسی ستاره پدید میرا می

ت هم آورده اس هایی را در ساختی موسيقایی گردهننان نامفهوم است كه گویی صرفاً واژ
 آن ه در تعامر با هم داللتی روشن داشته باشند.بی

 پردازي بر ساخت بياني. تأثير قافيه2
دیگري كه در این نوع ترجمه بر رابية شعر عربی و شعر فارسی از منظر ساخت  عامر مهم

يز مشهود هاي قبر نپردازي در ترجمه است كه در نمونهگفارد، ضرورت قافيهبيانی تأ ير می
ایی در موسيق یژه مورد بررسی قرار گيرد. از آنجا كه قافيه یک ركنطور واست و باید به

-منظوم ناگزیر است در توليد ترجمه به روالی منظم در قافيهشعر كالسيک است، ترجمة 

-ارسی را بههاي فبيت معناست كه مترجم باید ساخت بيانیپردازي پایبند باشد و این بدان 

ميم پردازي سازگار باشد. گاه مترجم تصاي سامان دهد كه با شيود منتخبش براي قافيهگونه
ن تصميم یية جداگانه بياورد؛ یعنی به شيود مثنوي. اگيرد در شعر فارسی براي هر بيت قافمی

ا را هپردازي كاهش یابد، نون مترجم مجبور نيست همة بيتقافيه شود نالشطبعاً باعث می
طغرایی  سرودد« ال یة العِّم»اي از ترجمه هاي آغازینسان ختم كند؛ مثر بيتاي ی به قافيه

 (:6861از س ينه رسمی )رسمی، اصفهانی 

ل    الخ طتت  ِ عَنِ لتتتان ت نِی الر أیِ ة ألتتتا
 جههد ي أوّالً شهههَرَع  مههَي أخههيههراً وَجههد مههَ

 

 العَطتت  ِ لتت  َى زان تنِی الف  تتتت ِ وحِلیتتة  
  ِالط ف  فی ک الشَّمسِ ال   َى رَأ دَ وَالشَّمس 

 

 یههاوگی از كنههد دورم امانههدیشههههه جههودت
 من عزل و والء گاه بُوَد ی سهههان من مجههد

 

 گههیمههایهههبههی هگهه بههيههارایههد دانههش زیههور 
 زمن هر در شده الزم را خورشيد شر  نون

 

شعر عربی در قالب قصيده سروده شده كه در آن دو مصرع از بيت اول و  ،در این نمونه
قافيه هستند، اما ترجمه در قالب مثنوي سروده شده كه در ها همهاي دوم از بقية بيتمصرع

د. ترجمة بيت اول در ساخت بيانی به بيت اي مستقر دارنآن هر دو مصرع از هر بيت قافيه
گی( نيز ایهمهاي منتخب براي قافيه )یاوگی و بیكه واژهعربی بسيار نزدیک است تا جایی
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از  دهد كه ترجمهاما بيت بعد نشان می ،( هستندالعَط  ِو  الخ ط  ِهاي عربی )هاي قافيهمعادل
 است؛ ردها تعبيرهایی متفاوت بيان كبيت عربی فاصله گرفته و مضمونش را ب ساخت بيانی

پردازي افيهق ، آش ار است كه لزومقافيه شوند. بنابراینطوري كه دو مصرع در هر بيت همبه
ن تأ ير فارغ از ای هاي عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير گفاشته است.بر رابية بيت

ترجم ایدار است؛ مثر جایی كه ماین ه مترجم نه قالبی را براي شعر فارسی انتخاب كند، پ
ا شعر فارسی ند تها در پایان ابيات همانند شعر عربی عمر ككند در نحود تنظيم قافيهتالش می

قصيده  ،كالسيک نيز همانند شعر عربی باشد. در این صورت وقتی شعر عربی در نوع شعر
يدد فارسی، ب قصر قالي ی سان دارد، تالش براي ترجمة شعر داست كه ابيات متعدد با قافيه

ی سان براي ابيات متعدد را به همراه خواهد داشت كه بر رابية ابيات  پردازينالش قافيه
بلی ق اي دیگر از همان دو بيتترجمهگفارد؛ عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير می

 :(6819باویر، )آبادي به این ترتيب است باویراز محمدآبادي

 سههرسههري  حر  ز اردنگهد سههتوارم رأي
 آنک از ی سههانم دیروز و امروز شههر  در

 

 زیههوريبههی گههه بههيههارایههد فضههههلههم زیههور 
 خاوري عروس ی سههان بود شههب و روزنيم

 

پردازي همچون شعر عربی عمر كند و قالب قصيده اینجا مترجم خواسته در نحود قافيه
م، گفاریت سر میكه بيت اول را پشاما مثر ترجمة قبر، همينكند، را در ترجمه حفظ 

، «مسالشَّ»دهد؛ یعنی جایی كه در برابر پردازي از بيت دوم خود را نشان میپيامدهاي قافيه
در پایان بيت آمده تا قافيه به پيش برود و این انتخاب كه قافيه را « عروس خاوري»استعارد 

در نمونة ا وضوع ر. این مساخته، نشان از تغيير در نحود بيان براي داللت بر مضمون بيت دارد
ی توان ، مزیر كه بيتی از ترجمة محمد حافظ شر  در ترجمة قصيدد بردد بوصيري است

 :(6861مالحظه كرد )ر.ك: بوصيري، 

  َعتتْاِرَةً العتت ا رِیو الهَوَى فتتی الئتتِمتتِی یتتا
 

 ت ل مِ ل مْ أ ن صتتتَفتت َُ ولتتو إلتتیتت َ  تتِنتت ی 
 

 دار معفور كنیمی مالمت عشههقم در كه اي
 

 كَرَم از آري عفرم باشههد انصهها  را وت گر 
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ردازي به پاقتضاي قافيههيچ معادلی در بيت عربی ندارد و به« از كرم» مفهومدر این نمونه 
مریة اهلل فروهر از بيت اول خبيت فارسی افزوده شده است. یا در نمونة زیر كه ترجمة نصرت

 :(6876ابن فارض است )فروهر، 

  تت  ا تتَةً  َُیتتبِال ذِکتترِ عتتَلتت ى شتت رِبتتنتتا
 

 ال  رم  ی خل ق  أن ق ُ ِ  ِن بِها، ستتتَ ِر نتتا 
 

 ساغري از دوش دوست یاد به خوردم ايباده
 

 تري انگور ز نی نشهههانی، بُد تاكش ز نی 
 

« تري»و « اغريس»ژه طور ویبه بر تغييرهاي بيانی در سرتاسر بيتنيز افزون در بيت باال 
ر صریحی در بيت عربی ندارند. د اند، هيچ معادلاختهز قصيده را سنخست ا كه قافية بيت

ه است ك مقدم در ترجمة قصيدد ميمية فرزدق نيز مشهودهاي زیر از غالمرضا اسدينمونه
ربی تعبيرهایی متفاوت از تعبيرهاي ع ،هاي فارسیدر پایان بيت پردازيمترجم براي قافيه
 :(6876مقدم،  )اسدي هایی به ترجمه افزوده استآورده و یا واژه

 وال  ر م  الِّ ود  حتتَ  ل أ یتتْن  ستتتَائتتلتتی یتتَا
 

 قتت  ِ تت وا طتت لتت لابتت ه  إِذ ا بتتَیتتَان  عتتِنتت  ِی 
 

 دركجاست سخاوت و جود ریشة پرسی كه اي
 

 ارآش  نمایم بهرش شود كس ار خواستار   
 

 وَطتت ظ تتت ه  التتُتتط تتا   تتت عتتْرف  التت لاِی هتا ا 
 

َیُْ    وال  َتتتتتتر م  وَال  ِتتتتتت  ل یَعْرف ه  وَالُ 
 

 رمح و حرّ و كعبه بيحا، كه باشههد كسههی این
 

 كردگار ولیّ او باشههد كه شههناسههندشمی   
 

 ک لِلتتتتتهِتتتتتتتتتتم   اهللِ عَُِادِ   یْرِ ابْن  هَا ا
 

 ال عَل م  التتطتت لاهتتِر  التنت لتتِی ل    التتت لتتِی ل    هتتَا ا 
 

 حههق ذات نههيهه ههوبههنههدگههانِ فههرزنههد بههُوَد ایههن
 

 رروزگا اندر معرو  نقی، و است تقی این   
 

يان را با تعبيري متفاوت ب« بَیَان ع نْد ي »مضمونِ « بهرش نمایم آش ار»در بيت نخست، 
هاي دهافزو« اندر روزگار»و « ولیّ كردگار»هاي دوم و سوم تعبيرهاي كرده است، یا در بيت

 هپردازي مترجمان باعث شدهایی نحود قافيهمترجم هستند. با این همه در ننين نمونه
ساخت بيانی ترجمه از شعر عربی متفاوت شود، اما در نهایت این تغييرها در راستاي 
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مضمون ابيات عربی بوده و در ساخت بيانی بيت فارسی نيز كاركرد متناسب و مفيدي 
جمه محسوب آفرینی در بيان ترتوان نوعی زیباییاند؛ بنابراین، ننين تغييرهایی را میداشته

اویر در ادامة بشود! مثالً بيتی دیگر از محمد آباديهمواره تضمين نمی ايكرد. ننين نتيجه
؛ در این بيت شاعر در بيتی گالیة شتر و همسفرانش از وي را «ال یة العِّم»ترجمة قصيدد 

 (:6819بيان كرده )آبادي باویر، 

 لِمتتا وَعتَجَّ  نِ تتوی لت غت بٍ    تِن  وَضتت جَّ
 

 لیعتتَا  فی الرُّکتتب  وَل جَّ رِکتتابی یتَلتتى   
 

 اشهههتران دیگر و راه رنج ز اشهههتهر  نهزار  وان
 

 داوري بد سههر به را یاران و دادند سههر ناله 
 

( و لیکب  فی عَا جَّ الرُّل اند )بيت گفته كاروانيان مُدام او را ن وهش كرده شاعر در پایان
شاعر از اران ی». اگر بپفیریم این سخن كه «یاران را به سر بُد داوري»مترجم در برابرش گفته 

 ا تعبيرعمل ردي مشابه ب ،بيت تواند در ساخت بيانینمی« اندتهراه در سرشان داوري داش رنج
ن صورت در ای را برساند« ة شاعر از سوي یارانشپيوست ن وهش»عربی داشته باشد و معناي 

سر  یاران را به»پردازي در بيت است؛ زیرا توان گفت این نارسایی تابعی از تنگناي قافيهمی
تعبيري است كه مترجم با استفاده از آن قافية بيت را منظم كرده است. نالش « بُد داوري

سروده شده، بهتر  رقافية ی سان در مقایسة این ترجمه با ترجمة س ينه رسمی كه با قافية مستق
 :(6861شود )رسمی، نمایان می

 اشهههتران دیگر و نههاليد خسهههتگی از اشهههترم
 

 همزبان شهههد من ذمّ بر كاروان كرده، ناله 
 

شتري مترجم آزادي بيپردازي به هاي دیگر در قافيهدر این ترجمه استقالل بيت از بيت
 ه قافية مصرع دوم را با مصرع اول عالوه بر این« ذمّ من شد همزبان كاروان بر» داده و تعبير

پردازي افيهق روشنی بيان كرده است. تأ ير منفیتنظيم كرده، مضمون تعبير عربی را نيز به
تري اصغر حریري در همان ترجمة سينية بحترجمه در بيتی دیگر از علی واحد بر ساخت بيانی

 :(6856)حریري،  نيز مشهود است
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 عتتا ٍ ْتتِ   فتتی  تتافِ تتتتون  وهتت م
 

 وی خستتتی التتعیون  یتتَ ستتتِر    شتتترِف  
 

 ارنامد شههههانِ كان گویی تو بينم عيان نهک 
 

 وريآ كههنههد بهها كههاخ درون در آرمههيههده 
 

ها را نشم یعنی« یَ سِر  العیون  وی خسی»ایوان كسري گفته  بيت عربی در وصب ارتفاع
افية بيت تنظيم آمده تا ق« با كُند آوري» كند. در پایان بيت فارسی نيز، تعبيرخسته میناتوان و 

عنی یاما بسيار دشوار است كه بتوان فهميد این تعبير كه در تنگناي قافيه آورده شده،  ،شود
اي هكند! نمونآورد؛ یعنی آن را ناتوان میكُندي می كاخی است كه براي نشم ،نئایوان مدا

 اهلل فروهر در ادامة ترجمة خمریة ابن فارض استدیگر از این تنگنا بيتی دیگر از نصرت
 :(6876)فروهر، 

 إنتتائتتِهتتا  تتتتت مَ التتنتتُّ  تتان  نتت ظتت ر  ولتتو
 

 الختم  ذلتت َ دونهتتا  تن   ألستتت ترهتمْ   
 

 م ی ختم و مُهر بههه را نههدیمههان افتههد نظر گر
 

 يمنظر از آشههفتگان نگه، از گردند مسههت 
 

م ی نگاه كنند، آن مُهر فارغ از خود  ارض گفته است اگر ندیمان به مُهر روي خُمابن ف
 سی نيز به نظم درآمده است تا این ه تعبيركند. همين سخن در بيت فارم ی، مستشان می

بر از بيت فارسی در تناظر با بيت عربی تا ق رسد. ساخت بيانیسر می« از منظريآشفتگان »
بنديِ ل ه با جملهبيت ن رده، ب تنها خدمتی به ساخت بيانیبير نهاین تعبير كامر شده و این تع

است.  ردهكبيت نيز سازگار نيست و در نتيجه، بيت را در پایان پيچيده و فهمش را دشوار 
ید كه این تعبير قهراً افزوده شده تا طول بيت كامر و قافية بيت جور نماننين میبنابراین، 
 شعر داشته باشد.  ه كاركردي سازنده در ساخت بيانیآنشود، بی

از دیگر رویدادهاي قابر توجه در این خصود مواردي هستند كه مترجم براي افزایش 
یا  هاي شعر عربیقافيه كند از هماناش، تالش میهمانندي ميان شعر عربی و ترجمة فارسی

ين هاي زیر از محمد حسهاي شعر فارسی استفاده كند؛ مثر نمونههاي مشابهشان در قافيهواژه
 :(6891)انوار،  انوار در ترجمة قصيدد تائية ابن انباري
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 التتمتتَمتتَاتِ وَفتتِی التت تتَیتتَاةِ فتتِی عتت لتت وٌّ
 

 التتمتت عتتِّْتتَِ اتِ  إِحتتْ َى أ نتت َُ لتت  تتَقُ 
 

 مههمههاتههی   در و حههيههات  انههدر بههلههنههد  
 

 مههعههجههزاتههی   از یهه ههی  بههلههنههداخههتههر    
 

 قتت ا تت وا حتتِیتتن  حتتَوْلتت  َ التتنتتَّاسَ کتت ظ نَّ
 

 الصتتتتوالتِ أ یتتَّام نتت لتت   و فتت ودٌ 
 

 ایسهههههتههاده  انههبههوه   خههلههق   دورت بههه
 

 صهههه التههی  بههفل در كههه مههانههَد نههنههان 
 

   تطتیتُتاً فِتیتهِتتم قتائِتتمٌ ک تتتظ نَّتتتتتت َ
 

 صَّتتالةِلِتتلتت قِتتتیتتتامٌ وَک تتتلُّتتتته تتم 
 

 مههنههبههر بههه تههو خههيههيههبههی هههمههچههون یهها و
 

 صههههاَلتههی مههُهههيههّاي صههههب پههيههش بههه 
 

هاي هاي عربی در زبان فارسی استفاده كرده تا بيتواژهدر این نمونه مترجم از حضور وام
هایی كه . اگر بپفیریم واژهكندهاي عربی مشابه هاي قافيه به بيتفارسی را از منظر واژه

سی در فار اندرا ساخته« مُهيّاي صَالت»و « بفل ص الت»، «ز معجزاتی ی ا»تعبيرهایی مثر 
 بيانی تواند با ساختفهم هستند، ننين عمل ردي در انتخاب قافيه میكاربرد دارند و قابر

 كند،ق هاي عربی موفبيت و شعر فارسی را در انتقال مضمون هاي فارسی سازگار باشدبيت
ی كند، هاي شعر عربهاي فارسی را فداي استفاده از قافيهتبي فهم بودناما اگر مترجم قابر

-منفی می هاي عربی تأ يرها با بيتهاي فارسی و رابية آنبيت این عمل رد بر ساخت بيانی

 گفارد؛ مثر این بيت از ادامة ترجمة قبلی:

ْر فَ التتِّتتَوَّ أ لتتتَار وا  وَاستتْت عتتاضتت وا  قُ 
 

 تِالستتتتَّافتتِیتتَا ثتت وْبَ األ کتت فتت انِ عتتَنِ 
 

 كشههههيههدنههد گههورت هههوا بههر سههههانبههدیههن
 

 سههههافههيههاتههی و سههههحههاب پههوش¬كههفههن 
 

ود، بسيار )ابر( دریافته ش« سحاب»حتی اگر معناي « سحاب و سافيات پوشكفن»ر تعبير د
ا خود بادهایی كه گرد و غبارها را ب»یعنی « سافيات»زبان دریابد بعيد است كه مخاطب فارس

الدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد ز ترجمة محيیهایی ااین موضوع در بيت«! برندمی
 :(6816)ر.ك: بوصيري،  شودبوصيري نيز دیده می
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 ستتتتَلتت مٍ بتتِاِی جتتِیتترانٍ تتت ا کتتُّرِ أ تتِن 
 

 بتتِ َمِ   ت لتت ةٍ  ِن  جَر ى دَ تتْعتتاً  تتََ جتتَُْ 
 

 سههههلههم ذي یههاران كههردن یههاد ز آیهها
 

 دم بههه روان دیههده ز اشههههک تو آمهيختی  
 

ُّ  ت ن  ِر  فتت تتیتتفَ  شتت هتتِ َتْ  تتا بعتت َ اًح 
 

 وَالستتتَّت مِ التت َّ ْعِ عتت  و   عتتلتتیتت َ بتتهِ 
 

 گواه شههد نو آخر كنی نون عشههق ان ار
 

 سقم هم و اشهک  از هم عدول صهحتش  بر 
 

اي فارسی هپایان بيتعنوان قافيه، در این ترجمه نيز به« سَقَم»یا « دم»هایی مثر انتخاب واژه
ارسی قدر در فهایی آنرسد ننين واژهه، اما به نظر میهاي عربی شبيه كردبيت را به پایان

جاافتاده و آشنا نيستند تا بتوانند در پایان این ابيات تعبيرهایی روشن براي داللت بر مضمون 
دیده  آميختی تو اشک ز»توان فهميد كه دشواري میبه هاي عربی بسازند؛ نراكه مثالًبيت

تر ارسی بيشدر ف« دم»ویژه كه واژد ؛ به«آميختی «ونخ»اشک خود را به »یعنی « روان به دم
بر »توان دریافت كه سادگی نمیآورد. یا باز بهرا به خاطر می« ستنف»یا « لحظه»معناي 

این موضوع، هم اشک و هم  بر صحت»یعنی « م از اشک و هم سقمصحتش عدول ه
 .«تو گواه هستند« بيماريِ»

مة ابيات ه ارسی را با قافية ی سان در پایانشعر فبا این وصب اگر مترجم تصميم بگيرد 
ر بسا باعث شود در برخی ابيات دد كه نهكنبسراید، این تصميم وي را به قيدي مقيّد می

پردازي از تعبيرهایی استفاده كند كه داللتی مبهم و نارسا داشته باشند یا بر تنگناي قافيه
ر داللت كنند. فراتر از این وضعيت، اگ مضامينی متفاوت از مضامين تعبيرهاي شعر عربی

عر شعر فارسی به شعر عربی تصميم بگيرد در ش سازيدر تالشی افراطی براي شبيه مترجم
ند كهاي شبيه به شعر عربی استفاده كند، خود را به قيدي مضاعب مقيّد میفارسی از قافيه

آن با ساخت  و رابية فارسی شعر هاي منفی بيشتري براي ساخت بيانیكه مم ن است پيامد
 شعر عربی داشته باشد. بيانی

 پویا . از بازآفریني صوري تا بازآفریني6
توان گفت ترجمة شعر عربی كالسيک در قالب شعر كلی می طورچه گفشت، بهبراساس آن
دند؛ گركلی و موازي برمی است كه به دو محور روههایی روبفارسی با نالش كالسيک
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هاي كه دارد و دیگري حفظ ساخت نی شعر عربی با پيچيدگیی ی انتقال ساخت بيا
اي گونهشعر فارسی با الزاماتی كه دارد. رابية این دو محور در توليد ترجمه به موسيقایی

را این ساخت زیاش قرار دارد؛ شعر شدیداً تحت تأ ير ساخت موسيقایی است كه ساخت بيانی
هرنه  ،راینكند. بناباش تحمير میساخت بيانی هایی را بهشعر است كه محدودیت موسيقایی

ه قيودي ربی بسراید، خود را بلحاظ صوري شبيه به شعر عمترجم تالش كند شعر فارسی را به
یا به  شعر عربی فاصله بگيرد و ن است موجب شوند ترجمه از مضامينكه مم  كندمیم ملتز

« وريص بازآفرینی»ت ترجمة منظوم به حال هاي بيانی دنار شود. در  اینتعقيدات و ناهمواري
تا جایی كه مم ن است  اش حفظ صورت شعر در ترجمه استیابد كه دغدغهیش میگرا

ش ابه همين اكتفا كند كه محصول ترجمه كالمی موزون و مُقفّا باشد، هرنند ساخت بيانی
 شعر عربی داللت كند. مبهم و دشواریاب باشد یا بر مضمونی متفاوت از مضمون

ها مم ن است مترجم پيشاپيش بپفیرد كه در این نوع ترجمه، نظر به این نالش
 سيقاییلزومی ندارد ساخت موشعر عربی اتفاقی ناگزیر است و  گيري از ساخت بيانیفاصله

جب شعر عربی باشد. ننين روی ردي مو دي حداكثري از ساخت موسيقاییشعر فارسی تقلي
 يانیهاي برا با استفاده از شيوهمحور، مضمون ابيات عربی شود مترجم با آزادي در هر دو می

عرِ فارسی ش نحود تنظيم سخن در ساخت موسيقاییمتفاوتی از نو در فارسی بيان كند و در 
« بازآفرینی پویا»نيز متناسب با مقتضيات بيان فارسی عمر كند. در این حالت ترجمة منظوم به 

صد است، پویا و طبيعی در زبان مق رینی با بيان شعريآفاش زیباییهیابد كه دغدغگرایش می
 هاي شعر عربی را با تعابيري متفاوت بيان كند. هرنند مضمون
هایی وقتی دربارد تغييرهاي بيانیِ موفق در ترجمة منظوم سخن گفتيم، نمونه ،پيش از این

توان ن میاما اكنو پویا هستند، هایی از همين بازآفرینیقع نمونهنقر و بررسی شدند كه در وا
اصر سه بيت از ن طور متمركز بررسی كرد؛ مثالًهاي دیگري نيز این موضوع را بهدر نمونه

 :(6898)ر.ك بهروزي،  اي عربیامامی در ترجمة قيعه

تتوروا  بتاهللِ  التتع شتتتلاقِ  تَعشتتت ر   أیتا    تُ 
 

 یَصتتن ع  کیفَ بالفتی عشتتق  اشتتت  َّ إذا 
 

 را خههدا گههوئههيههد  دلههبههاخههتههه  مههردم اي
 

 جدائی جههان اه  غم بهها كنههد نههه عههاشهههق 
 

 ستتتتِرَّه یتتَ تتتتت م   ثتتمَّ هتتَواه  یتت  اری
 

 ویخ تتت ع األ ورِ کتت   فتتی ویتتَخشتتت ع  
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 بسههههازد عشهههق بهها و پوشههههد خهود  دل راز
 

 پر آتش این نوائی و نايبی آموزد پرهشب وز 
 

 التتفتی قتتاتتت   والتتهتتَوی یتت  اری وکتتیتتفَ
 

 یتتَتتت تتت طتتَّع  قتتلتتُتت ه  یتتومٍ کتت   وفتتی 
 

 نهههههههفهههتهههن  جهههانسهههههوز شهههههعهههلهههة 
 

 عههقههالئی نهبههاشههههد  پههاره صههههد دل انههدر 
 

هاي فوق شعر فارسی را همچون شعر عربی در قالب قيعه سروده است، مترجم در نمونه
ر شعر عربی د سيقایی شعر فارسی با ساخت بيانیاما وي خود را در جدال ميان ساخت مو

بيانی شعر  ه مترجم از ساختتضا كرده كتنگنا نينداخته و هرجا تنظيم سخن در شعر فارسی اق
تفاوت بيان كرده م ابيات عربی را با استفاده از تعابيري كامالً عربی فاصله بگيرد، وي مضامين

كند و ننين عاشقی در هر شرایيی كرنش می»در مصرع سوم شعر عربی گفته  است. مثالً
ن در حالی ایدارد. عاشق  كه داللت بر درماندگی و بينوایی «آوردسر تسليم و ارادت پيش می

ننين »متفاوت ارائه كرده و گفته  مصرع فارسی همين مضمون را در بيانی كامالً است كه
ی گفته عرب در بيت سوم نيز شعر .«سازداي در آتش با بينوایی خود میعاشقی مثر پروانه

اوست و دلش هر  داري كند وقتی عشق، قاتر جانیشتنتواند خوعاشق نيور می جوان»
ه و دو باز بيت فارسی همين مضامين را با تعابيري متفاوت بيان كر« شود؟پاره میپاره روزه
 .«ق را در دل صدپارد خود پنهان كندعش عاقالنه نيست كه جوان عاشق بتواند آتش»گفته 
گاهی كه مترجم با آ حفظ و انتقال مضامين، نشان از آن دارد هاي تعبيري در عينتفاوتاین 

حصول م در ترجمة منظوم، رسایی و زیبایی ساخت موسيقایی و ساخت معنایی از جدال ميان
ربی شود، شعر ع ن رده تا شعر فارسی نوعی بازسازي صوري از موسيقی و بيانترجمه را فدا 
عر عربی از هاي شبراي داللت بر مضمون به نوعی بازآفرینی پویا در ترجمه بل ه با گرایش
شعر  یبهام و پيچيدگی با ساخت موسيقایتفاده كرده كه بدون ااي اسنوآورانهتعبيرهاي هنري 

اي دیگر توان در ترجمههایی كه بيان شد، میفارسی تناسب دارند. همين گرایش را با ویژگی
جزا اي ماز همين ابيات مالحظه كرد؛ البته در این ترجمه هادي شایان براي هر بيت قافيه

 :(677)همان:  آورده است

 هههان گههوئههيههد   قههانعههاشههه  گههروه اي
 بهههایهههدش  رازپهههوشهههههی  مهههدارا بههها

 نوجوان؟ سههههازد نههه آیههد، نون عشهههق 
 بههایههدش خههمههوشههههی تههنههدي هههر پههيههش
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 كههرد؟ عشهههق نههاره صهههبهر  بهها تهوان  نهون 
 

 درد و آه ز را دل ناك صهههد كند كهان 
 

توان ا میجعالء معرّي و سعدي شيرازي نقر شد در اینافزون بر دو بيتی كه پيشتر از ابوال
 عدي اشاره كرد كه از منظر ساخت بيانی بسيار شبيه به بيتی از مالک بنبه بيتی دیگر از س

ي دیگر از اتواند نمونهأسماء است. اگر با مقایسة این دو بيت بپفیریم كه این بيت نيز می
رجمة منظوم پویا در ت د، سرودد سعدي به بهترین ش ر اوج بازآفرینیپنهان باش ترجمة منظوم
ایی دهد، زیبها را زینت میوقتی مروارید زیبایی نهره»بی گفته عر دهد. بيترا نشان می

 «:نهرد تو زینتی براي مروارید است

 و جتتتتتتتتتوه  ح ستتتتن  زان  التت ّرُّ وإذا
 

 زَیتتنتتا وَجتتهتتِ ِ ح ستتتن  لتِلتت ُّرو  کتتان  
 

 را خوبرویههان وقههتی بههيههارایههنههد زیههورههها بههه
 

 ياراییب زیورها كه خوبی ننان تنسيمين تو 
 

 آزاد ریني پویا تا بازآفریني. از بازآف7
ترجم در واند سبب شود كه متپویا در ترجمة منظوم در گامی فراتر می گرایش به بازآفرینی

-هایی میاي انجام دهد. ننين دخر و تصر هاي آزادانهشعر عربی دخر و تصر  ساختار

فارسی  رشعر عربی را در شع نی داشته باشد؛ بدین ش ر كه بيانهاي گوناگوتواند ش ر
جا كند. در این ترجمه جابه ي شعر عربی را در ساختارتوسعه دهد یا از آن ب اهد یا اجزا
لحاظ تنها بهگرایش خواهد یافت كه نه« بازآفرینی آزاد»صورت محصول ترجمه به نوعی 

 موسيقایی و بيانی ملزم به تقليد از شعر عربی نيست، بل ه اساساً در تعداد ابيات و ساختار شعر
وان تفارسی نيز به ابيات و ساختار شعر عربی مقيّد نيست. صورتی ساده از این گرایش را می

زاده در آن هر دید كه احمد حشمت« أیا  َعش ر  الع شلاقِ ...»در ترجمة دیگري از همان قيعة 
ر فقط بيت نخست را در قالب پنج بيت زی بيت را در قالب نندین بيت ترجمه كرده؛ مثالً

 :(6898بهروزي، )ر.ك 

 خهههدا بهههههههر عهههاشهههههقهههان گهههروه اي
 كههنههيههد آسههههان مههرا، بههاشههههد مشهههه ههلههی

 یههار عشهههق جههوانی بههر نهون  شههههد نهيهره  
 كههرد تههاببههی بسههههی عشههههقههش آتههش

 بههيههنههوا   ایههن بههر آریههد رحههمههتههی   
 كههنههيههد  حههيههران  ایههن حههيههرانههیِ  رفههع

 قههرار و صههههبههر و طههاقههت دل از بههردش
 كههرد آببههی مههاهههی نههون مههلههتهههههب 
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 نههيسههههت  نههاره را نههاتههوان  جههوان آن
 

 نيسهههت كههه یهها درمههان هسهههت را او درد
 

فارسی توسعه داده است؛  مصرع 68عربی را در  هاي دو مصرعجا مترجم مضموندر این
وروا»را در مصرع اول، « أیا  َعش ر  الع شلاقِ باهللِ»ترتيب یعنی به إذا »را در سه مصرعِ بعدي، «  ُ 

از  آخر. همچنين را در دو مصرع« عکیفَ یَصن »بعدي و  را در نهار مصرع« اشت  َّ عشق  بالفتی
تر در این گرایش، ترجمة عبدالرحمن جامی از قصيدد خمریة ابن فارض هاي برجستهنمونه

قصيدد عربی را در قالب یک رباعی مجزّا ترجمه كرده است  است كه وي در آن هر بيت از
 :(تا)جامی، بی

  تت  ا تتَةً ال َُیتتبِ ذِکتترِ عتتَلتت ى شتت رِبتتنتتا
 

 ال  رم  ی خل ق  أن ق ُ ِ  ِن ا،بِه ستتتَ ِر نتا  
 

 نههبههود افههالك و نههرخ مههدار كههه روزي
 پههرسههههتبههاده و بههودم مسههههت تههو یههاد بههر

 

 نههبههود خههاك و آتههش و آب آمههيههزش 
 نههبههود تههاك و بههاده نشههههان هههرنههنههد 

 

ده، بل ه اش تغيير كرشعر و همچنين ساخت بيانی تنها ساخت موسيقاییاین ترجمه نهدر 
ند. مثالً اتري در شعر فارسی توسعه یافتهتعبيرهاي گسترده تعبيرهاي شعر عربی در قالب

از آن ه  )پيش« ال  رم  ق ُ ِ أن ی خل ن ق  ِ» مة تعبيرتوان ترجآخر از رباعی فارسی را می مصرع
تاك آفریده شود( دانست. عالوه بر این مصرع، بيت اول نيز تماماً از توسعة همين مضمون 

 ه معادلی جداگانه در بيت عربی داشته باشد. آنت؛ بیه شده و افزودد مترجم اسسرود
 :(88)همان:  اشهمچنين است ترجمة بيت بعدي

تتَ ر  ل هتا   یتت  یر ها شتت مسٌ وَهیَ کتت ظسٌ اُل
 

 ن ِّم    َِجتتَُْ إذا یتَُتت  و  کت م  وَ هتِال  ،  
 

 منير مه ههر   مهی  و جههام تهمههام  سههههتمههاههی 
 گههردد هههویههدا رخشههههنههده اخههتههر صههههد

 

 مههدیههر لسههههتهههال را مههنههيههر مهههههر آن و 
 پههفیر¬ليب شهههود زآب می آتش نون

 

 مونعنوان مثال فقط مضرباعی، به هاي بيانی در سرتاسرجا گفشته از همة توسعهدر این
ارم را نه ان در ترجمه توسعه یافته كه مصرعتنهایی نن)نون آميخته شود( به« إذا   َِجَُْ»

جامی است در ترجمة قصيدد ميمية از باز تر از همين روی رد اي آزادانهساخته است. نمونه
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گونه بيت ترجمه كرده و این 19بيت. جامی این قصيده را در قالب مثنوي با  56فرزدق با 
در این ترجمه  .(6873آزادانه بازسروده است )جامی، شعر عربی را در شعري فارسی كامال ً
شعر فارسی  ي متفاوتی درهاي تعبيرهاي عربی از تعبيرهااو عالوه بر این ه براي انتقال مضمون

استفاده كرده، بسياري از تعبيرهاي عربی را در سرودد خود توسعه داده، ابيات متعددي را از 
ا و هو جاي بسياري مصرع ها را ترجمه ن ردهها یا بيتصرعخود به ترجمه افزوده، برخی م

 را ننين توصيب (ع)فرزدق در بيت دوم، امام  ها را در ترجمه تغيير داده است؛ مثالًبيت
 كرده:

َط  تتتتتا   ت عرِف  اللای هَاا  وَط ظت تتتتته  اُل
 

 وَال َتتتر م  وَال ِتتت  ل یعْرِف تتته  وَالَُیْتتتُ  
 

 گونه توسعه داده:و جامی این بيت را در ابيات سيزدهم تا شانزدهم در نهار بيت این

 بهيحهها  و مه ههه  كههه ایهن  اسههههت كهس  آن
 و بههيههت و ركن و حييم حههرم و حههرّ

 عههی صهههفهها حههجههر عرفههات سهههممههروه 
 ار عهههههر یههک آمههد بههه قههدر او    

 

 مههنهها و خههيههب و بههوقههبههيههس  و زمههزم 
 ان و مههههقههههام ابههههراهههههيههههمدنههههاو

 فههرات و كههربههال  كههوفههه  و طههيههبههه  
 مهههقهههام او واقهههب   بهههر عهههلهههوّ  

 

 یا فرزدق در بيت نهارم و بعدتر در بيت هشتم سروده:

 والتِ  ه   التمختتار    أحتمت     التلای  هتاا ( 4)
 

 الت ل م  جَر ى ا تتَ اإلِلتت ه  عتتَل یتتْهِ لتتتَلتت لى 
 

 فتت اطِمَة  النِلستتْوَانِ ستتَیتتِل َةِ ابن  هتتَا ا( 8)
 

 ستتتَت م  ستتتَیْفِهِ فِی ال لای ال وَلتتتِیِل وَابْن  
 

 هاي هفدهم و هجدهم:و جامی در بيت

 سههههيههدالشهههههههداسههههت    الههعههيههن   قههرّد
 مهههخهههتهههار   احهههمهههد  بهههاغ مهههيهههود 

 

 زهههراسههههت  دوحههة شههههاخ  غههنههچههة   
 كهههههرّار حهههههيهههههدر راغ اللهههههة

 

ا نيز همصرع جا شدنشده، عالوه بر تفاوت در نحود بيان مضمون، جابهبيان هاي در نمونه
باغ احمد  دميو» در مصرع« هاا اللای أحم   المختار  والِ  ه » مشهود است؛ زیرا مصرع كامالً
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 و مصرع« زهراست حةشاخ دوة غنچ»در مصرع « هَا ا ابن  سَیِل َةِ النِلسْوَانِ ف اطِمَة » ، مصرع«مختار

هر  اهجایگترجمه شده و « ارراغ حيدر كرّ لةال» در مصرع« ال وَلِیِل ال لای فِی سَیْفِهِ سَت م  وَابْن »
است. عالوه بر این، مقایسة كامر دو شعر نشان  یک در ساختار شعر، جداگانه تغيير كرده

است؛    شدهدر شعر فارسی نيامده و حف« الت ل م   َاجَر ى اإلِل ه  لَل لى عَل یْهِ» دهد كه مصرعمی

در شعر عربی معادلی ندارد و افزوده « ه اسُشالعین سی ال ةقرل» كه متقابالً مصرعهمچنان
 شده است.

 فرزدق در بيت سيزدهم سروده:

  َهابَتِتتتتته  ِن وَی غ تت ى حَیتا ً  ی غ  تتِی
 

 یَُْت ستتِتتتتم  حِیتتتتن  إللا ی   ل لتتتتم  ف مَتتتتا 
 

 هم:هاي بيست و هفتم تا بيست و نو جامی در بيت

 پسهههههنهههدیهههده  نهههایهههدش  حهههيههها  از
 خههوابههانههنههد    دیههده نههيههز  ازو خههلههق 

 او تههبسههههّم  سههههبههقههت  بههی نههيسههههت 
 

 پسهههههنهههدیهههده  نهههایهههدش  حهههيههها  از 
 نهههتهههوانهههنهههد نهههگهههاه مهههههههابهههت كهههز

 او تههه هههلهههّم  طهههاقهههت  را خهههلهههق 
 

«  ن  َهابَتِته وَی غ  ى»، «ی غ  ِی حَیا ً»در این نمونه یک بيت عربی به سه بخش تقسيم شده: 

سپس هر بخش در بيتی جداگانه ترجمه شده است. این « حِیتن  یَُْت سِتم ا ف مَتا ی   ل لتم  إلل»و 
عر لحاظ ساخت موسيقایی فارغ از شتواند بهدهد كه ترجمة منظوم میخوبی نشان مینمونه به

انی نيز تعبيرهاي لحاظ ساخت بيعربی منيبق با مقتضيات بيانی در زبان فارسی تنظيم شود و به
هاي شعر عربی را روان و رسا در شعر حال عيناً مضمون يرد، اما در عينكار بگمتفاوتی را به

 فارسی بيان كند.
، اما دهدآزاد را در ترجمة منظوم نشان می روشنی بازآفرینیهاي جامی بهجمهبررسی تر 
حسين شهریار از قصيدد بشریة ابن عوانه نيز اشاره كرد ر این روی رد باید به ترجمة محمدد

كند. شهریار این قصيدد عربی را بيت روایت می 18نبرد شاعر با یک شير را در كه ماجراي 
بيت ترجمه كرده و سرودد او نيز در قياس با شعر عربی،  56 اي فارسی باقالب قصيدهدر 

بيرهاي ها دارد، بسياري از تعهاي فراوانی از منظر ساخت بيانی در بيتعالوه بر این ه تفاوت
اي عربی هها یا بيتهاي متعددي را به ترجمه افزوده، بعضی مصرعه، بيتعربی را توسعه داد
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جا كرده است. با نگاهی گفرا به را در ترجمه نياورده و برخی از آنها را در ترجمه جابه
توان دریافت كه آغاز این ترجمه، خبر از یک ین قصيده میترجمة دو بيت نخست از ا

 :(6816دهد )شهریار، بازآفرینی آزاد می

تتُْ  بتتُِتتَطتت نِ شتت هتتِ ْتِ لتت وْ فتت اطتتِم  أ   ُ  
 ل یْتتتثاً زَارَ ل یْتتتتثاً ل تتتتتتتتر أ یْتتتتُِ      إِذاً

 

 بِشتتتت ر ا أ  تت افِ التتهتتَِ بتتْر  ال قتتى وَقتت  ْ 
 هتتَِ بتتْر ا  القتتى أ غتت لتت ُتتاً  هتتَِ بتتْر اً 

 

 پههري اي كههنههی  تههمههاشهههها   نههبههودي 
 گههفههت شههههيههر خههود كههه بههبههيههنههی نههبههودي

 

 نري شهههيههر بههه كههردم پههنههجههه نههون كههه 
 فههري بههازو و بههرز نههنههيههن  بههر فههري

 

 گيريبحث و نتيجه
در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی، محصول ترجمه تابعی است از 

وسيقایی ساخت م سازيدو عامر: ی ی انتقال ساخت بيانی شعر عربی و دیگري شبيه تعامر
عر عربی ول ترجمه با شبية محصآن در زبان فارسی. تأ يرات متقابلی را كه این دو عامر بر را

 بندي كرد:توان در این پنج محور جمعطور عمده میبه گفارندمی
-قاییت موسيمحصول این نوع ترجمه، شعري كالسيک در زبان فارسی است كه ساخ -الب

اظ وزن لحمحصول ترجمه به بنابراین،شعر در زبان فارسی است.  اش زایيدد ساخت بيانی
ربی آید و در شيود تنظيم قافيه نيز لزوماً شبيه به شعر عر عربی پدید میعروضی مستقر از شع

 نيست.
ود ششعر فارسی به همراه دارد، غالباً موجب می رعایت الزاماتی كه ساخت موسيقایی-ب

نی شعر عربی فاصله بگيرد تا ترجمه مضامي نی در محصول ترجمه از ساخت بيانیساخت بيا
 ند.اند با استفاده از تعبيرهایی متفاوت در شعر فارسی بيان ككردهرا كه تعبيرهاي عربی بيان 

شود محصول ترجمه در نحود یالزامات ساخت موسيقایی در شعر فارسی گاه موجب م -ج
ر د ها با شعر عربی متفاوت شود كه این تفاوت عمدتاًها و بيتسخن در قالب مصرع تنظيم
 یابد.نمود می ها یا تغيير تعداد ابياتمصرع جاییجابه
ر صورتی د دهندوسيقایی در شعر فارسی رخ میاقتضاي ساخت متغييرهاي بيانی كه به -د

اي شعر هكنند كه در راستاي انتقال مضمونرابية محصول ترجمه را با شعر عربی حفظ می
 هاي متفاوتی توليد ن نند یا مبهم و نامفهوم نباشند.عربی باشند؛ یعنی مضمون
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ی در تغييرهاي بيان هم در ساخت موسيقایی غالباً موجبعنوان ركنی مردازي بهپقافيه -هه
پردازي در صورتی كه در راستاي شود. تغييرهاي بيانی با هد  قافيهمحصول ترجمه می

ر تمحصول ترجمه را با شعر عربی برجسته مون شعر عربی باشند، رابية بيانیانتقال مض
توليد كنند یا به ابهام و تصنّع در بيان منجر شوند، ضعب د، اما اگر مضمونی متفاوت كنمی

 كنند. تر میلحاظ بيانی برجستهترجمه را به
 فارسی، تعامر ميان ساخت بيانی و در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک

ش یابد. یک گرایطور عمده با سه گرایش در محصول ترجمه نمود میساخت موسيقایی به
ول كند كه محصاست و آن وقتی است كه مترجم به این بسنده می« ريبازآفرینی صو»

وري لحاظ صشعر عربی را به قفا داشته باشد تا ساخت موسيقاییترجمه، نظمی موزون و م
لحاظ بيانی معيوب و نامفهوم باشد یا بر سازي كرده باشد، هرنند محصول ترجمه بهشبيه

ن وقتی است و آ« بازآفرینی پویا»رایش دوم مضمونی متفاوت از شعر عربی داللت كند. گ
ر ساخت از منظ كند، بل همحصول ترجمه قناعت نمی ست كه مترجم صرفاً به منظوم بودنا

اي داللت دهد و برآن با شعر عربی نيز اهميت می بيانی به رسا بودن ترجمه و رابية مضمونی
كند كه اي استفاده میي نوآورانهطور پویا و خالقانه از تعبيرهاهاي شعر عربی بهبر مضمون

رایش سوم گ در نهایتشعر فارسی تناسب دارند.  بهام و پيچيدگی با ساخت موسيقاییبدون ا
اختار شعر در س ه مترجم فراتر از بازآفرینی پویااست و آن وقتی است ك« بازآفرینیِ آزاد»

اهد كافزاید و از آن مییكند و ميابق با مير خود بر آن معربی نيز آزادانه دخر و تصر  می
 كند.جا میو اجزائش را در ساختار شعر فارسی جابه
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مجلة  .بر قصيدد تائيه ا ر ابوالحسن بن االنباري(. ترجمة منثور و منظوم و نقدي 6891انوار، امير محمود. )
 .567-839، (1و6)15، ش ده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهرانندا

 .گردآوي فروغ عندلبيان .(د)قصيده بُرده در نعت رسول اكرم (. 6861بوصيري، محمد بن سعيد. )
 تهران: ت درخت.

 سروش. . تهران:محمد شيخ االسالم ةترجم .شرح قصيده بُرده(. 6816. )____________________
 .677 -675، (8)58، ارمغان. سرنوشت عاشق .(6898) .بهروزي، علی نقی

 ميراث م توب. . تهران:6ج .مثنوي هفت اورنگ .(6873) .جامی، نور الدین عبدالرحمان بن أحمد
د بنيا . تهران:ن فارضلوامع جامی: شرح قصيده خمریه اب .تا(بی) .______________________________

 مهر.
 ده مجلة دانش .شعر به شعر ةترجممضامين مشترك در عربی و فارسی یا  .(6851) .حبيب اللهی، ابوالقاسم

 .11 -69، (6)، ادبيات مشهد
، (5)9، مجلة دانش ده ادبيات مشهد .مضامين مشترك در عربی و فارسی .(6856) ._________________

113-196. 
، (85)، مجلة دانش ده ادبيات مشهد .مضامين مشترك در عربی و فارسی .(6891) ._________________

813-886. 
، یغما .اللفظ تقریبی و بيت به بيت(. بحتري در ایوان مدائن: ترجمة تحت6856حریري، علی اصغر. )

(678) ،111-118. 
بررسی و نقد ترجمة نونية  .(6863) اصغر، زارع، ناصر و زمانی، مسلم.مقبر، علی، قهرمانیاحمد، حيدري

، يات عربیهاي ترجمه در زبان و ادبپژوهش .ابوالفتح بُستی به زبان فارسی؛ با ت يه بر اصر كميت
6(18) ،616- 661. 

 .دانشگاه تهران . تهران:مضامين مشترك در ادب فارسی وعربی .(6876) .دمدامادي، مح
مجلة دانش دد ادبيات و علوم انسانی . الح مونية عنوانترجمة قصيدد ن .(6851) پژوه، محمدتقی.دانش

 .186 -116، (1و9)65، دانشگاه تهران
 اساطير. . تهران:هترجمان البالغ .(6811) .رادویانی، محمد بن عمر

 .ابوالفتح بستی« الح معنوان»اي نویافته از ترجمة منظومِ نسخه .(6861)رحيمی خویگانی، محمد. 
 .8671 -8691، دهمين گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیمجموعه مقاالت دواز

الُشریة وترجمتها الفارسیة المنظو ة  ن  تصی ةال .(هه6585) .رحيمی خویگانی، محمد و نرگس گنجی
 .111 -186(، 68)8، إضا ات نت یة فی األدبین العربی والفارسی.  نظور  وسیتی
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، ب وث فی اللغة العربیة. والتناص بین الترجمة .(هه6587) .________________________________
7(61) ،58- 91. 

الترجمة عن  األدبا   .م( 1861) .الرسول، محمدرضا و گنجی، نرگس، ابنرحيمی خویگانی، محمد
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