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دهیچک
و استگریبه زبان دیزبانازیبرگرداندن متن،ترجمه

ها را دارند و با تملّ نیبیمترجمان نقش رابط فرهنگ
ی و فرهنگيفکريهایژگیرا با وملل مختلفترجمه،
يهایژگیویتسازند. زبان هر ملّیهم آشنا مبامتفاوت

خود را دارد و با خاصّيغوو ليو نحویصرف،ییآوا
ز اثر أت متاست به شدّ یفرهنگییکاالزبان،نکهیه به اتوجّ

يهایژگیو،یزندگيهاوهیشآداب و سنن،فرهنگ،
،ترجمه،فیتوصنیبا اآن جامعه است.یمیو اقلیطیمح

رگیدياجامعه در قالب زبان به جامعهکیانتقال فرهنگ 
کار زبان و فرهنگ،یدگیتنبه سبب در همترجمه،است و

خاصّ يهایژگیشعر با توجه به وۀو ترجمستینیآسان
يابرکلمات صرفاً،در زبان شعردشوارتر است.زبان شعر،

ۀشناسانییبایزيهایژگیروند و ویانتقال معنا به کار نم
ص خايهایژگیکلمات همزمان با وخود را دارند.خاصّ

ا نا رگرفتن، انتقال معخود و شکل قرارییایقیو موسییاآو
هن ذرا به یمتفاوتيهایبخشند و القائات و تداعیت مقوّ 

. درومیانیدر ترجمه از میژگیونیکنند که ایمتبادر م
ه کیو بومیفرهنگ ملّ يهالفهؤاز مياریبس،نیعالوه بر ا

یمیمفاهةندیو نمادهت ثبت شملّ کییخیدر حافظه تار
نیادرباشند.ینمگریقابل انتقال به زبان د،هستندخاصّ

ي ایماژهاشعر و ییقایعد موسانتقال بُ يمقاله از دشوار
ان بحث شده و همزمشاعرانه که رنگ ملّی و میهنی دارند،

همو تفایپل دوستجادیايشعر براۀترجم،يدشوارنیبا ا
داده شده است.آور جلوه الزاميملل امرنیب
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Review to the Translation of Poem
and Difficulty the Transfer of Poetic

Images and Music of Poems

Yaghub Noruzi 1, Seifaddin Abbarin2

Abstract
Translation is the convert of text from one
language to other language and translators
have a functıon as a  cultural ambassadors.
Translators by translation of scientific an
literary works help for recognition of cultural
and mental aspects ,life style, traditions and
nature of nations and societies. any language
have a special phonic, syntactical ,lexical and
grammatical attributes and due to the
language is a cultural product is deeply
affected by culture, traditions, life style and
environment. With a this translation in vast
concept is transition of one society culture to
language of another society and because of
the translation is very difficult affair.
Translation of poem with regard to the special
aspects of literary language as difficult as
other texts. In literary language words don’t
merely function as a transferor of meaning but
aesthetic attributes of literary language is
important in beauty and influence of poem.in
translation of poem from language to other
language phonetic and musical attributes can
not transfer. images is other parts of poem
couldn't transfer in translation and in this
essay debate in detail around this concept.

Key words: Translation, Poem, Music of
Poem, Culture, National Element.
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مقدمه
لهئبیان مس

شعر و تعریف شعر. 1
سخنی موزون، مقّفی و مخّیل گذشتگان شعر را 

عنصر وزن، قافیه و دانستند و در شاکلۀ شعر سهمی
شمردند. البته آنچه از دید اهمّیت میتخّیل را پر

ساخت گراي گذشته نیز ماهّیت شعر را میادباي فرم
وزن و قافیه بود و عنصر تخّیل بعدها به واسطۀ 

ند، فالسفه و منطقیان که متوجّه بعد ماهوي شعر بود
به آن افزوده شد. این دریافت و این تعریف از شعر 

هاي اخیر تداوم داشته است و همچون سدّي تا سده
ناپذیر، استوار و پابرجا بود و شاعران خود را خلل

ملزم و ملتزم به حرکت در چارچوب این تعریف 
دیدند و چه بسا که از تنگناي وزن و قافیه، می

نع و سّد راه احساس و اند و آن را ماها کردهشکوه
همه در چارچوب اند، ولی با ایناندیشه خود دیده

اند این تعریف حرکت کرده و آن را دگرگون نکرده
این تعریف شعر و این که توان گفت می،و در واقع

اي از شعر بوده که مسیر نوجویی آنان رهیافت کلیشه
هاي بیان هاي نو و شیوهدر ساخت و پرداخت قالب

را سّد کرده بوده است. در دورة معاصر ولی جدید 
توان تعریف شعر گستره وسیعی یافته است و می

مندان به شعر و هر هگفت به تعداد شاعران، عالق
کسی که به نوعی با شعر ارتباط دارد، تعریف 

توان داشت. هر کسی با تکیه بر ذهنّیات و می
عدي از احساس خود و نوع نگرش خاص خود، بُ 

جودي شعر را برجسته کرده و تعریفی ارائه ابعاد و
دهد. در برخی از این تعاریف عنصر احساس و می

شود و در برخی دیگر اندیشه و عاطفه برجسته می
کنند فکر و گروهی  آهنگ و موسیقی را برجسته می

و برخی نیز تکیه و تأکید بر کلمه و واژگان در شعر 
ز دید رمبو، دانند. ادارند و شعر را هنري زبانی می

(شفیعی »کیمیاگري شاعر است با واژگان«شعر 
شعر «) و از نگاه رابرت فراست:46:1383کدکنی،

(نقل از براهنی،»نوعی اجرا به وسیله کلمات است
گونه تعریف شاملو نیز شعر را این.)113: 1371

»شعر رهایی است، نجات است و آزادي«کند:می
گره «نیز شعر را) و  خویی 647: 1382(شاملو،

خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و 
ها داند. فرمالیست) می99: 1356(خویی،»آهنگین

دانند و به واژه در شعر شعر را هنري زبانی می
عد دهند، در شعر تأکید به بُاهمّیت بسیار می

که شعر جز باورند موسیقیایی آن دارند و بر این 
ثیر کلی أت«که معتقد استلکرنه وموسیقی نیست.

یعنی ،»orchestration«شعر مبتنی بر ارکستریشن 
و )1380:152،ساـیشم(»تـر اسـعـگ شـآهن

ها دانند. پراگماتیستها شعر را تصویر میایماژیست
کنند و طرفداران از شعر هدف خاصی را دنبال می

اند و این هنر براي هنر، هدفی دیگر براي شعر قائل
ها در مورد شعر وجود دارد.تفاوت دیدگاه

هاي فردي بی شبهه این تعریفات از شعر و نگاه
را با توجه به وظیفه و رسالتی که از شعر مّد نظرمان 

نظر است و ست یا کارکردهاي متفاوتی که از آن مدّ ا
و متفاوت از شعر، گریهاي دهمچنین دریافت

سیر و تبیین توانیم بیشتر گسترش داده و مورد تفمی
طور که پیش از ما قرار دهیم. از این گذشته همان

توانیم از ابعاد مختلفی به شعر نگاه بوده است، می
عد اجتماعی آن و عد تاریخی شعر یا بُبُکنیم؛ مثالً 

شده در عد هنري و زبانی و اندیشگی و تفکر مطرحبُ
هاي متفاوت ما را به که هر کدام از این نگرش،آن
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ی در مورد شعر و تعریف آن سوق گیري خاصجهت
ها این نکته را دهد. این تفاوت در تعاریف و نگاهمی

ها در رهنریچون سازیشعر نسازد که روشن می
است و قضاوت یو شخصيارتباط با ذوق فرد

سبب نیدارد به همیاحساسأآن، منشةباردر
از و تعریف ثابتی ریّثابت و نامتغیتوان نگرشینم

با این همه شعر به عنوان یک کلیّت .آن ارائه کرد
عد نظام یافته و یک ساخت زبانی، متشّکل از دو بُ 

معنایی و زبانی است و براي تجزیه و تحلیل و تبیین 
مّد نظر قرار دعد بایو تفسیر هر شعري، این دو بُ 

شناسیک و هاي زبانگیرد. در هر شعري باید ویژگی
بررسی قرار داده و از این طریق محتوایی آن را مورد 

نقبی به ماهّیت شعر و چیستی آن زد. شعر نه 
محتواي صرف است و نه فرم و شکل صرف، بلکه 
ترکیبی استوار از این دوست و این دو در هماهنگی 

سازند. مند شعر را میبا هم کلیّت نظام

شعرۀزبان و ترجمه و ترجم. 2
که هر زبان با درنگ و تأمّلی در این مسئله 

هاي آوایی و صرف و نحوي منحصر به خود ویژگی
را دارد و هنر شعر، دانش کاربرد زبان است و شعر 
جز طرز تعبیر چیزي نیست، ارزش و اهمّیت زبان و 

شود و با نظر به زبان در شعر برجسته میياجزا
خاص يهایژگیبا مجموعه واینکه هر زبانی 

محیط، و رسوم، آداب لیآن جامعه از قبیفرهنگ
ها و در کل با ارزش،یاجتماعيهنجارها و رفتارها

يوندیجامعه پیو ملموس زندگینیعيهاخصلت
توان گفت که هر زبانی مجموعه ، میتنگاتنگ دارد

سبب در هر نیبه همفرهنگی مستقلی است.
شود، یکه ساخته مییایدر پس دني، انوشته

نمتساختدر ژرفیخاص فرهنگيهایژگیو
زیها در پس واژگان نلفهؤمنیحضور دارند و ا

- یلحاظ منیاز ابخشند.یحضور خود را تداوم م
متفاوت که ییاهایدنی، معرفیتوان ترجمه را به نوع

. فرهنگ و روح دانستاند،ارائه کردهگریديهازبان
شود اي در قالب زبان آن جامعه متبلور میهر جامعه

به زبانی دیگر با توجه به و ترجمۀ متون یک زبان
یابی براي نماید و معادلاین ویژگی زبان، دشوار می

واژگان یک زبان در زبان دیگر بالطبع دشوار است.
این رویکرد کّلی در مورد ترجمۀ شعر نیز صادق 
است، با این تفاوت که زبان شعر، زبانی خاص و 

هاي شعر بخصوص است و به همین سبب در ترجمه
ناپذیر است و این خود این نکته نیز اجتنابتوجّه به

مشکل دیگري در ترجمۀ شعر است و سختی ترجمه 
کند. به این دلیل است که  شیموس را دو چندان می

هینی در تعبیري موجز و کوتاه در ترجمۀ شعر 
1»ق دارند نه به جهانشاعران به زبان تعلّ «گوید: می

رابرت فراست و )11: 1381(نقل از شفیعی کدکنی،
شعر همان چیزي است که در «نویسد:چنین می

رود و نیز همان چیزي است که در ترجمه از بین می
). این منتقد 12: (همان2»خیزدمیتفسیر از میان بر

ورزد که ادبی با این سخن خود به این نکته تأکید می
ترجمۀ شعر ناممکن است و شعر در یک زبان و یک 

ولی این واقعیّت که بسیاري از شود.بار سروده می
اند، مانع از ادبا و منتقدان ادبی نیز به آن اشاره کرده

شود. شعر اگر در هاي دیگر نمیترجمۀ شعر به زبان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. poets belong to the the language not to the
world
2. Poetry is what is lost in translation. It is also
what is lost in interpretation.
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دهنده اسـاز انعکـود، بـه شـم نگاشتـی هـان ملّـزب
احساسی فراگیر، کّلی و بشري است. در چنین 

و استعداد هاتوانایی،هاشرایطی است که قابلّیت
دهد و عامل مترجم و مهارت او خود را نشان می

هنري ،د. ولی به نظر چون شعرشوه میبرتري ترجم
ترجمۀ دقیق بسیاري از اشعار ناممکن ،زبانی است

تواند بخشی از متن را به زبان است و مترجم تنها می
شعر در ترجمه، که توان گفت مقصد انتقال دهد. می

و مترجم توانا شودجم سروده میدیگر بار توسط متر
ترین تواند زیباترین، معنادارترین و نزدیکو آگاه، می

ترجمه به متن اصلی را داشته باشد. مترجم همزمان 
باید اطالعات جامعی از قواعد زبان و واژگان زبان 

هاي فرهنگی و اجتماعی آن مقصد و مبدأ و ویژگی
نزدیک به اي تا بتواند ترجمه،جامعه داشته باشد

اصل ارائه دهد. اگر شعر ترجمه شده، همان شعري 
ی ـده، ولـروده شـاص سـانی خـه در زبـاشد کـنب

تواند همان لّذت ترین ترجمه به آن باشد، مینزدیک
متن اصلی را با خود داشته باشد و در مخاطب 

هاي بسیاري به این شکل تأثیرگذار باشد. ترجمه
م شده اند و مردم آن را وجود دارند که ورد زبان مرد

اند و این ویژگی ترجمۀ شعر را امري پسندیده
چراکه بدون ترجمه اشعار ؛نمایاندمطلوب می

توان افکار بلند و متعالی بشري و انسانی مطرح نمی
شده در شعر یک شاعر را به جوامع دیگر انتقال داد. 

مترجم خائن «توان تعبیرپس با این اوصاف نمی
ر مورد مترجمان به کار برد، اگرچه در را د1»است

ها  نیز با توجّه به اشعار و متنبرگرداندن برخی از
هاي خاّص آنها ناموفق باشند.ویژگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خائن -وجود دارد به نام مترجمیعبارتییایتالیدر زبان ا.1

traduttore-traditore

با این توصیفات، ترجمۀ شعر باید وجود داشته 
- هاي خاص زبان شعر و محدودیتباشد و ویژگی

هاي موجود در ترجمۀ اشعار، نباید ما را از عمل 
در الزام ترجمه 2منصرف سازد. فیلیپ سوپوترجمه 
ولی ،نویسد: اگرچه شعر هنري زبانی استشعر می

در کنار آن و همراه با آن هنري معنامدار نیز هست. 
پذیري شعر دارم. حّتی فراتر از من باور به ترجمه

این، باور دارم که زبان شعر همچون زبان موسیقی 
یا پیش از هر تواند زبانی جهانی باشد. ملل دنمی

توانند همدیگر را بشناسند و شعر چیزي با شعر می
.تواند به عنوان پلی براي تفاهم بین ملل باشدمی

تر آن است که شعر ترجمه شود بینانهپس واقع
و منسوب داشتن مترجمان شعر به خیانت و بیان این

، برداشتی غیرمنطقی »مترجم خائن است«نکته که 
است.

هاي ترجمه و انواع ترجمهروش. 3
در ترجمۀ متون غالبا سه نوع ترجمه و سه روش 

تحت «یا » کلمه به کلمه«پذیرفته شده است. ترجمۀ 
ترجمه در متون ». آزاد«و » جمله به جمله«، »اللفظی

الفظی بوده است. در این نوع کهن بیشتر تحت
ترجمه، مترجم سعی می کند که به متن اصلی وفادار 

تر و به ن نوع ترجمه، هرچند که دقیقباشد و ای
تر است، ولی اغلب فهم سبک اصلی نویسنده نزدیک

ةسازد. در شیومتن را براي خواننده مشکل می
ترجمۀ آزاد، مترجم در ترجمه آزادتر است و سعی 

کند تا براي عناصر متن مبدأ، مشابهی در زبان می
د مقصد بیابد. فهم این متن براي مخاطبان زبان مقص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 .Philippe SOUPAULT)1990-1897،(شاعر و نویسنده،م

.نگار اهل فرانسهروزنامه
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چرا که هیچ عنصر بیگانه و ناآشنایی ؛تر استآسان
ترین روش یابند. در ترجمۀ شعر مناسبدر آن نمی

چراکه مترجم در این ؛ترجمه، ترجمه آزاد است
مورد دست به ابداع زده و خود متن را بازسرایی 

کند و با وفادار ماندن به معناي کالم، متن را به می
رچند که مترجم در دهد. هزبان مقصد انتقال می

هاي آوایی و عناصر فرهنگی جامعه انتقال ویژگی
مبدأ ناتوان است، ولی بازآفرینی و بازسرایی متن 

- هاي آوایی زبان مقصد و شاخصهمتناسب با ویژگی

تواند بر زیبایی و تأثیر هاي فرهنگی جامعه مقصد می
ترجمه بیفزاید. 

پیشینه پژوهش
ت ناپذیري شعر مقاالترجمهپذیري یا در مورد ترجمه

توان چندي نگارش یافته است که از آن جمله می
ا راز شفیعی کدکنی  » ناپذیري شعردر ترجمه«مقالۀ 

نگارش » ناپذیري شعر حافظدر ترجمه«نام برد. 
دیک دیویس استاد دانشگاه ایالتی اوهایو، ترجمۀ

مصطفی حسینی و بهنام میرزابابازاده فومشی از 
- روش«مقاالت منتقدانه در این زمینه است. دیگران 

از » بازسازي صورت و محتواهاي ترجمۀ شعر:
جمشید عباسی و ساالر منافی نیز مقاله دیگري است

ادبیات«که در این مورد نگارش یافته است. مقالۀ 
یز رضا انوشیروانی نیاز عل» پژوهیتطبیقی و ترجمه

.از مقاالت نگارش یافته در این مورد است

روش تحقیق
تحلیلی - روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

است و با ذکر نمونه هایی از اشعار شاعران معاصر، 
دشواري ترجمۀ عناصر موسیقایی و ایماژهایی که 

مرتبط با عناصر مّلی هستند مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت.

هاي انتقال موسیقی واژگان و ایماژ در دشواري
اهترجمه

موسیقی شعر. 1
شعر موسیقی «گفت:پل والري در مورد شعر می

.)1384:18روشان،(نقل از »است و جز آن نیست
کهاو با این دیدگاه در پی بیان این نکته بوده است

یقی همانا موس،کندآنچه شعر را از نثر متمایز می
است. موسیقی و آهنگ اگر به خودي خود 

عر نباشد، از ششناسانه ترین عنصر زیباییاصلی
ترین عناصر زیبایی است. تمامی عناصر آوایی اساسی

وو موسیقایی در کنار هم، عالوه بر کمک به تداعی 
یی معنا و مشارکت در رساندن معنا، عامل زیبايالقا

خّلاق، در کنار ۀصوري شعر هستند. در یک نوشت
گزینش کلمات و ایماژپردازي، هماهنگی عناصر 

شکل شعر و قرار گرفتن آنها در کلیّت آوایی و 
موسیقایی شعر در ارتباط با هم، اهمیّتی مضاعف 

ه دارد. بی شبهه هر کلمه و واژه به عنوان یک نشان
آوایی، در نشان دادن مدلولی خاص و تداعی 
مفهومی خاص با ویژگی موسیقیایی خود در فرهنگ 

شود، نقشی موثر خواهد و محیطی که در آن خلق می
از شاملو:» اصرار«ت. براي مثال در شعرداش

خسته/ شکسته و/ دل بسته
من هستم/ من هستم/ من هستم

ادیتا آن فر/ادیفرنیاز ا
نشسته استیسکوت

سکوتيهابسته در درهلب
دانمیمن م/سرگردانم
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يادانم/ جنبش شاخهیممن
دهدیخبر میجنگلاز
ناتوانیرقص لرزان شمعو
هزاران جار خاموشيپاپرجاینیسنگاز
امام/ خستهنشستهیخاموشدر
امام/ من/ دل بستهشکستههمدر

)354- 355: 1382،شاملو(
ها و کلیّت موسیقایی موسیقی برخاسته از قافیه

و درهم شکستگی روحی یو درماندگیخستگشعر 
ند و بخشی از بار کنیرا به مخاطب منتقل مشاعر 

موسیقی شعر است، ةعهدها برتداعیانتقال معنا و 
حال آنکه اگر این شعر به زبانی دیگر ترجمه شود، 
مترجم نخواهد توانست این ویژگی موسیقیایی را که 

هاي آوایی زبان مبدأ است به زبان برخاسته از ویژگی
، هجوم مقصد منتقل کند و ترجمه، آن حس و حالت

اي مویه را انگیز دارند و صدآواهایی را که طنینی غم
که در کلیّت شعر تنیده شده، خلق نخواهد کرد. این 

هایی که در ذهن تداعی،شعر اگر ترجمه شود
کند و خوانندگان از طریق ترجمه ایجاد می

ه که در زبان اصلی دارد، جالب توجهاییتداعی
هاي خواهد بود؛ چرا که مترجم با توجه به ویژگی

بود ویژگی آوایی خاص هر زبان قادر نخواهد 
موسیقیایی متن را به زبان مقصد انتقال دهد. تغییر 
ساختار نحوي کالم و جایگاه اجزاي جمله و 

هاي هاي صوري شعر، سبب ایجاد تداعیویژگی
د، در کنار این شوي مفاهیم خاص میخاص و القا

هاي متفاوت آوایی که در ترجمه بر کلمات ویژگی
ز کلمات زبان شود و آواهاي متفاوتی که احمل می

ها و آید، خود عامل خلق تداعیترجمه، پدید می
تواند  شود و این تغییرات میالقائات دیگرگونه می

فرم و روساخت شعر و ژرف ساخت آن را به کلی 
؛هاي معنایی شودتغییر داده و همچنین سبب لغزش

اي که معناي دیگري غیر از معنایی که در به گونه
هاي ذهنی منتقل شود. تداعیمتن اصلی مطرح بوده،

(شکل نوشتار)،هاي دیداري شعرویژگیشعر،
هاي صوتی آن که از طریق گوش احساس ویژگی

شود و همچنین آهنگ، معنا و مفهوم و دیگر می
هاي انتزاعی و تجریدي آن، واژگان و ویژگی

هایی که به طور ارادي هاي واژگانی و زیباییگروه
شود، اگر نه در همه ده میتوسط شاعر بر شعر افزو

موارد، ولی اغلب سبب خلق فرم و شکل و اسلوب 
هاي شود. اساس دشواريو شیوه بیان دیگرگونه می

؛شودترجمه در شعر نیز در اینجاست که ظاهر می
چرا که شعري که در زبان مبدأ با توجه به نظام 
خاّص آن زبان خلق شده است و شاعر با نظام 

م، جایگاه قرار گرفتن کلمه،بخشیدن به نحو کال
بخشی از ها، بافت آوایی کلمات و ...ها و تکیهتأکید

محتوا را بر عهده آن گذاشته يبار معنایی و القا
رود و در زبان مقصد با از بین رفتن است، از بین می

گذاري و تواند همان تأثیرها، شعر نمیاین ویژگی
ان  داشته انگیزشی را که در زبان مقصد در مخاطب

.است، ارائه نماید.

از شاملو:ریزدر شعر
شب سرشار است/ /داریتار/ شب بشب

سر/ کیسراسر شب/ /مردن/ شبيبرایشبباتریز
خواب مانده استیجو بهبهانيایدرۀاز حماس

.)359: 1382(شاملو،
و بافت موسیقایی شعر » آ«مصوت بلندتکرار

ینشان از طوالننکهیاعالوه بر و حتی دیداري آن 
شب دارد، اندوه و حسرت شاعر را يبودن و دراز
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به سبب نیکند و ایانداز منیشعر طنيدر فضازین
مصوت است که نیايباز شدن دهان در هنگام ادا

از آن به گوش یخواهو کمکدنیناليصدا
او از يزاریو بیآه و ناله شاعر و خستگرسد.یم

، شودیمصوت به ذهن متبادر منیشب  با تکرار ا
یژگیونیا،گریشعر به زبان دنیاۀترجمحال آنکه

قادر یمترجمچیو هردیگیآواها را از آن مییالقا
شعر را به زبان نیا»ییآوایهماهنگ«یژگیوستین
به گریديهاتوان در زبانیمایآمنتقل کند.گرید

به کار ياکلمه»سرشار«،»داریب«،»تار«کلمات يجا
را که در اتکلمنیاخاصّ یژگیونیبرد که هم
دارد، داشته باشند؟یزبان فارس

به همین شکل در ترجمۀ اشعار شاعران سنّتی 
ز ایرانی در کنار موسیقی درونی، موسیقی بیرونی نی

شاعران چرا که؛کندتر ایجاد میمشکلی مضاعف
ا سنّتی فارسی منطبق با حال و هواي روحی خود و ب

توجه به مضمون و محتواي شعر، وزنی درخور و 
يتوان مولوینمونه ميبرامناسب اختیار می کردند.

برد که موسیقی شعرش به زیبایی انعکاس را نام 
ویژگی نیسن در استنیکرحاالت روحی اوست. 

هر يبرايکه مولویوزن«: سدینویمغزل مولوي
کند، از نظر یخود انتخاب ماتیاز غزلکی

ارد؛انطباق کامل دهیمابا مضمون و درونتهیکالیموز
او یوزن انتخاب،یو سرگردانیبه هنگام درماندگ

وجد و هنگاماست و به نیو سنگقیعمآهسته،
سن،ستنیکر(» شودیغزل او شادمانه متمیريشاد

1363 :63(.
عالوه بر این کدام ترجمه است که بتواند 

موسیقایی خالق شاهنامه، هاي زبانی و هنرنمایی
فردوسی را که در بسیاري موارد کلمات و واژگان 

اند، را به زبانی دیگر انتقال تجّسم واقعیتی بیرونی
توان معادل مناسبی براي کلماتی که دهد. آیا می

صداي بر هم خوردن شمشیرهاي جنگاوران یا رها 
شدن تیر از چلّه کمان و فریاد و نعره پهلوانان و 

اسبان در میدان جنگ را که فردوسی با شیهه 
هنرمندي بی بدیل خود مایه خلق تناسب شده است، 

که شاهنامهتوان وزن حماسی یافت؟ و آیا می
هاي حرکت و تندي و کّر و فّر و تکاپوي میدان

- کند در ترجمه به زبانجنگ را به ذهن تداعی می

هاي اروپایی یا هر زبان دیگري برگرداند. بدون شک 
(وزن شعر) براي مترجم عد موسیقیاییتقال این بُان

محال و ناممکن خواهد بود.
شعر به زبانی دیگر، ۀهمه ترجمولی با این

هرچند کمتر یا بیشتر، تأثیرگذاري خاص خود را 
دارد و تواناترین مترجم کسی است که بتواند این 

ترین شکل آن به زبان تأثیر و تحریک را در متعالی
، ال دهد. مترجمی، با این توصیفاتقمقصد، انت

و مترجم عالوه بر وقوف کامل است دشوارايحرفه
به هر دو زبان، باید در ترجمه به متن اصلی وفادار 

هاي صرفی و نحوي و بماند. البته وقوف به ویژگی
آوایی زبان مقصد و مبدأ نیز به تنهایی کافی نیست و 

شاعر، ۀعمترجم باید با جّو فرهنگی حاکم بر جام
هاي هنري، گذشته ها و مکتبزبان شعر، جریان

هاي فکري و طبیعت و سرشت و تاریخی و نحله
ذات آن جامعه آشنایی داشته باشد و عالوه بر معناي 
واژگان و کلمات به تنهایی، به معنا و مفهومی که از 

تر و در ارتباط با اي وسیعاین واژگان در گستره
توجه به کلّیت آوایی و کلمات قبل و بعدشان با 

شود، آگاه باشد. اگر مترجم، معنایی کالم، ایراد می
ها را هم داشته باشد، باز در ترجمه، همه این ویژگی
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ثیرگذار است. براي نشان أتاو و ذهنیتنگاه خاص
دادن عدم توانایی انتقال موسیقی شعردر ترجمه، چند 

از الیوت که توسط » سرزمین ویران«خط نخست 
د کاشانی در مجله آزما آمده، براي نمونه ذکر حام
شود:می

:یسیاصل انگل
April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.
Summer surprised us, coming over the
Starnbergersee
With a shower of rain; we stopped in the
colonnade,
And went on in sunlight, into the
Hofgarten,
And drank coffee, and talked for an hour.

»هرزنیسرزم«ور با عنوان بهمن شعلهۀترجم
رااسیيهاهاست، گلماهنیستمگرترلیآور
خواست و خاطره رااند،یرویمرده منیزماز
کرخت رايهاشهیو رزد،یآمیهم مبه
.زدیانگیبرميباران بهاربا

خاك راداشت،یگرممان مزمستان
اریاتیو اندك حپوشاند،یمبارانینسیبرفاز
.دادیتوشه مدهیخشکيآوندهابه

از فراز اشتارن ساخت،یمرمانیگغافلتابستان
برگرسه

وقف تما در شبستان د،یرسیاز باران فرا ميرگباربا
میکردیم
رتنبه هوفگام،یرفتیبه راهمان مشدیآفتاب که مو
میکردیوگو مگفتیو ساعتمیدینوشیقهوه مو

»حاصلیبنیسرزم«با عنوان یجواد علّافچۀترجم
هاستماهنیتررحمیبلیآور
اسیخاك مرده گل از
اند،یرویم

و خواهش راخاطره
زد،یآمیهم مدر
يافسرده را با باران بهاريهاشهیرو
.زدیانگیمبر

:داشتیگرم نگاهمان مزمستان
یرا با برف فراموشنیزم
پوشاند،یم
خشکيهااز نک شاخهيزیناچاتیحو
.نوشاندیم

کرد:رمانیغافلگتابستان
.دیباريو رگباردیبرگزه رساشتارنبرفراز

.میها پناه گرفتستونانیدر مما
و در هوفگارتنمیآفتاب به راه افتاددر

.میصحبت کردیو ساعتمیخوردياقهوه

»ارض موات«با عنوان یالهژنیبۀترجم
ناز و نرگس از اردینگر چون بر منیفروردجور

با کَُندیو آرزو چون مادیمُرده، از ِگل؛ خَلطِ نِ یزم
.سانینم ننمریافسرده، زۀشیَلس، رۀشیمورموِر ر

در ساقهموتِ یقوِت الداشت،یمان مگرمزمستان
برفِ نیو گوش تا گوِش زمجانمهیآونِد خشِک ن

.یفراموش
ترکمن صحرا يرودیباریمریتابستان که غافلگو

دستاغوش.م،یماندیو ما در اوبه م،يچه رگبار
گرفت و گوش تا گوِش هوا خندان، یچون وامو

يچايگپ در کناِر دشت گرگان، پایساعت
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عالم شِ یتماِم عک،یکمرباريهادر استکانگسمهین
.)44- 46: 1391(کاشانی، ...بود

نیتوان گفت نخستیشعر منیاۀدر ترجم
خصوص هبيکناریقیرفته موسنیکه از بيعنصر

ها هستند که مترجم نتوانسته آن را انتقال دهد. هیقاف
,feeding, stirring coveringيهاهیقاف mixing,

breedingییهایو تداعانددر ترجمه حذف شده
جادیاأها با تکرار خود در زبان مبدهیقافنیکه ا
رفته است. عالوه بر میاندر زبان ترجمه از اندکرده

قرار گرفتن يو جایسیزبان انگلينحویژگیونیا
،شودیمانیکوتاه بمکثیکه بعد از زیها نهیقاف

در یژگیونیحال آنکه اگر فریاد است،تداعی
یشتر متنیشعر وجود ندارد و متن ترجمه بۀترجم

و آهنگ و یقیاست تا شعر؛ چراکه موسیادب
أ رهگذر در زبان مبداین ه از کییهایمجموعه تداع

به زبان مقصد انتقال نیافته است. شود یمیتداع
ها نیز که در متن اصلی در عالئم سجاوندي و تکیه

انتقال معنا و موسیقی کالم نقش دارند، در ترجمه، 
اند.حذف شده

فقر کیفی شکل نیبه همزیدوم نۀدر ترجم
با شود و کلمات و واژگان زبان مقصد دیده می

اند که از لحاظ کلمات و واژگانی جایگزین شده
سطح واژگان زبان مبدأ غناي آوایی و معنایی هم

مترجم نتوانسته آهنگ شعر را به زبان مقصد نیستند. 
در متن یمتن اصلتأثیر و گیراییانتقال دهد و 

در انتقال موسیقی متن شود. مترجم ینمدهیترجمه د
حال آنکه در ،استانگارتر عمل کرده مبدأ، سهل

انتقال يق براهرچند ناموفّ ییهانخست تالشۀترجم
از تفاوت در یناشنیاست و اموسیقی متن شده

تیرعایکیدو مترجم است که دگاهینگرش و د

يگریدانسته و ددیرا مفو انتقال آن یقیموس
تفاوت از کنار آن گذشته است.یب

آزاد است و ياترجمهیسوم به کلّ ۀترجم
در مورد او » مترجم خائن است«توان گفت که یم

و متن ترجمه از یچرا که متن اصل؛کندیصدق م
دارند و مترجم ياریتفاوت بس،همییلحاظ معنا

وبا وارد کردن عناصر بومی کرده استیسعانهیناش
ابلمّلی به شعر آن را براي خواننده ایرانی بیشتر ق

ن ویژگی به انتقال معنا و درك کند حال آنکه ای
رسانگی آن آسیب زده است.

شود با اینکه از لحاظ طور که دیده میهمان
مفهومی چندان تفاوتی بین این سه ترجمه وجود 

بندي و هاي خاص آوایی و پایانندارد، ولی ویژگی
اند، سبب ها که هر کدام از مترجمان برگزیدهقافیه

کالم آنان شده تفاوت در واژگان و تعابیر و نظم
است. عالوه بر آن درك شعري و ادراك هنري 
مترجمان، گرایشات فکري و روحی، طرز نگاهشان 

گذار در یربه زبان هدف همه و همه از عوامل تأث
د رویکرد آنان به ترجمه هست. حّتی در بسیاري موار

شاهد هستیم که عالئم سجاوندي که در زبان اصلی 
ه است یا این عالئم نبوده، وارد زبان ترجمه شد

هاي اند. همچنین با توجه به ویژگیحذف شده
خاّص هر زبان، تغییر جاي فعل، فاعل و مفعول نیز

ناپذیر است و مشخص است در ترجمه امري اجتناب
د توانکه تغییر جایگاه هر کدام از اینها تا چه حد می

معنا را تغییر دهد.

ایماژهاي شاعرانه.2
که انتقال آن در زبان ترجمه هاییاز دیگر بخش

ایماژ از .استرانه ـاژهاي شاعـت، ایمـوار اسـدش
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ترین عناصر تشکیل دهندة شعر است و اهمّیت اصلی
سیوـليده ـت کـي اسـدا حـر تـاژ در شعـایم

)C. Day Lewis  (اوج یسیاز شاعران  انگلیکی
معادل کلمه ماژی[اماژهایرا در ايشعراتیح

کلمه  یمعادل فارسيرسازیو تصوimageیسیانگل
imageryقیاز طریذهنریتصوۀباشد و آن، ارائیم
نیداند و چنیميشعرریو تصاو]استیتجربه حس

عنصر ثابت شعر است و الیخایماژیا«:سدینویم
» استيشعراتیخود اوج حيبه خوديماژسازیا

(Lewis, 1966: 17)
در بسیاري جوامع و تصاویر شعري ایماژها

رنگ مّلی و محّلی دارند و به شّدت تحت تأثیر 
هاي فرهنگی یک جامعه از جمله باورهاي مولفه

بینی، آداب و سنن، فرهنگ دینی و اعتقادي، جهان
گذشتۀ ها، شیوه زندگی،عامه، فولکلور، اسطوره

هاي شعري و دیگر تاریخی، میراث ادبی و سنّت
بسیاري از ایماژها ،براینموضوعات مرتبط هستند. بنا

پیوندي عمیق با فرهنگ یک جامعه دارند و با توجه 
هاي فرهنگی در جوامع به اینکه فرهنگ و مؤلفه

- مربوط به ترجمهمشکالت اند، مختلف متفاوت

يهاتفاوتهمینازیاغلب ناشزـي نیرـیذـپنا
شعر شاعرانی که هرچه ،ی است. بنابراینفرهنگ

عمیقًا از روح گ مّلی است و بیشتر انعکاس فرهن
با زبان دیگري به ت متأثر استفرهنگ و نژاد آن ملّ 

ت ت یک ملّاین شاعران هویّآید؛ چرا که بیان درنمی
المثل اگر در این فی.کنندمیرا در آثار خود تلخیص

مورد ادبیّات فارسی با ادبیّات غرب مورد مقایسه 
اي از جموعهمد که شو، این نکته روشن میقرار گیرد

وجود دارد که قابل فارسی در شعر عرفانی مفاهیم 
چرا که این مفاهیم ؛هاي اروپایی نیستانتقال به زبان

در سنّت اسالمی هستند و - خاص فرهنگ ایرانی
هاي و جوامع غربی به سبب تفاوتادبی غرب

توان یافت و به براي این مفاهیم نمیفرهنگی معادلی
همین سبب، ترجمه اشعاري با این محتوا سخت و 

چندانی تأثیر و نفوذ دشوار است و اگر ترجمه شود 
در مخاطب غربی در مقایسه با مخاطب ایرانی ندارد؛ 

توان با ترجمه انتقال چرا که زمینۀ فرهنگی اثر را نمی
ی در اشعار یک رشته مفاهیم عرفانالمثل داد. فی

اسالمی - سپهري آمده که ریشه در  عرفان ایرانی
دارد و درك آن براي مخاطب خارجی به سبب آشنا

آن دشوار است. يبینی و اجزابا این جهاننبودن 
یکی از این تصاویر » هواي خنک استغنا«تصویر

اسالمی و در سنّت - است. استغناء در فرهنگ ایرانی
کرار شده و مفهومی آشنا ادبی شعر عرفانی فارسی ت

براي مخاطب ایرانی است، حال آنکه این تصویر با 
این کیفیّت قابل ترجمه به زبانی دیگر نیست؛ چرا که 

الذکر را تمام و اي وجود ندارد که مفهوم فوقواژه
کمال در ذهن مخاطب غربی تداعی کند و بر این 
اساس انتقال این تصویر، دشوار و حتی ناممکن 

است.

...من به باغ عرفان / من به ایوان چراغانی 
دانش رفتم / رفتم از پّله مذهب باال/تا ته کوچه

تا شب خیس محّبت /هواي خنک استغناشک/ تا 
.)162: 1389رفتم (سپهري،

نیز تعبیري رمزي و نمادین، برگرفته هیچستان
اسالمی است و - از سّنت عرفانی فرهنگ ایرانی

را اراده کرده است، مقام و » معالم عد«شاعر از آن 
جایگاهی که عارف به نیستی رسیده و هستی خود را 
در هستی کل، فانی کرده است. این مفهوم رمزي 
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براي مخاطب خارجی به سبب تفاوت فرهنگی، 
ناشناخته است و ترجمۀ این نماد و انتقال بار 

نماید و در صورت فرهنگی خاص آن دشوار می
گرایی از آن در ذهن وچترجمه، بیشتر مفهوم پ
شود.مخاطب غربی تداعی می

- رگهیچستانجایی است/ پشت هیچستانپشت 

آرند/ از گلکه خبر میپر قاصدهایی است/هاي هوا/
.)360: 1376دورترین بوته خاك (سپهري، ةوا شد

ر با تفکّ در شعر شاعري مثل سهراب که ذهن او
زینيشعرسمیسمبول،تنگاتنگ داردیزشیآم،یعرفان

ماد نیر، زدر شعر »چراغ«،نیبنابرا.داردیعرفانیتیّقابل
تا دارد دیاست که شاعر به آن امیمعرفت و آگاه

دل خود را با آن روشن کند.یکیجان و تاریافسردگ
بخش دل نور معرفت که به چراغ تعبیر شده، روشنایی

عارف است. تصویر چراغ و ارتباط آن با دل و 
د.رومربوط به آن در ترجمه از بین میهاي تداعی

که چراغیخیره چشمانش با من گوید/ کو 
فروزد دل ما؟/ هر که افسرد به جان، با من گفت:/

.)26: 1389(سپهري،آتشی کو که بسوزد دل ما
ها را بکنیم/ آب در یک قدمی در شعر: رخت

.)172(همان: است
نیز آب نماد تجّلی و فیوضات معنوي و معرفت

و تازگی و نوجویی و رخت سمبل تعّلقات مادّي، 
فانی این نمادها در ادبیّات عرهاست.تعیّنات و عادت

فارسی بسیار تکرار شده و براي مخاطب غربی 
ه، ناآشناست و انتقال این مفاهیم و نمادها در ترجم

دشوار است.
در شعر زیر نیز قیصر براي القاء و انتقال مفهوم 

راث دینی سود جسته و مور نظر خود از می
را نماد دلبستگی و تعّلق قرار  داده است. » اسماعیل«

اسماعیل در عرفان اسالمی نمادي براي دلبستگی 
حضرت ابراهیم(ع) و عدم خلوص او در حّب الهی 
بوده است که خداوند او را به امتحان کشیده و 
حضرت ابراهیم(ع) از این امتحان الهی سرافراز 

در این بیت، اسماعیل اشاره به بیرون آمده است.
فرهنگ شهادت در اسالم و قربانی کردن خود و 

هاي الهی دارد. این نماد خانواده خود در راه آرمان
اسالمی هاي غیربراي مخاطب غربی یا سایر فرهنگ

قابل درك نیست و در صورت ترجمه، این مفهوم آن
یابد.انتقال نمیکه باید و شایدچنان

ن تب لبیک تاول زد ولی ما/ لبیک گفت... دل در 
حتی خیال ناي اسماعیل خود را لبی هم تر نکردیم/ 

همسایه با تصویري از خنجر نکردیم/ بی دست و/را
ن پاتر از دل خود کس ندیدیم/ زان رو که رقصی با ت

.)392: 1388پور، (امینبی سر نکردیم
اي از تصاویر به هم در شعر زیر نیز مجموعه

وشده است. این تصاویر ریشه در فرهنگ ایران تنیده 
حافظه تاریخی قومّیت ایرانی دارد و شاعر با سود 
جستن از حافظه جمعی، تالش داشته است تا شرایط 

ی حاکم بر زمان خود را از این طریق به مخاطب ایران
انتقال دهد. مخاطب خارجی به سبب ناآشنایی با 

افظۀ جمعی به گذشتۀ تاریخی ایران و نداشتن این ح
تواند مفاهیم مد نظر شاعر را درك کند که آسانی نمی

یز م ندر قالب الیه معنایی ثانویه ارائه شده است. مترج
ه تنها قادر است ظاهر عبارات را به زبان مقصد ترجم
ا کند و معناي ثانویه و بار فرهنگی تصاویر و نماده

(بیژن، افراسیاب و سیاووش) قابل انتقال نیست.
آزاده بیژناي از این حصار پیر/ صدگوشههر

جوان در ساغرسیاووشدر بند است/ خون 
.)125: 1376(شفیعی، جوشدپیر/ میافراسیاب
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در شعر زیر نیز شاعر با کاربرد عنصري مّلی، 
کار ترجمه را بر مترجم سخت کرده است. اسفندیار 
که در این قطعه شعر، کارکردي نمادین یافته، 

است و شاملو این شاهنامهاي در سطورهشخصیّتی ا
اي را از دل اساطیر بیرون کشیده وشخصیّت اسطوره

نماد مبارزي سیاسی در زمانه خود قرار داده است. 
شاعر تالش کرده تا با سود جستن از حافظۀ تاریخی 
ایرانیان، مبارز سیاسی مّد نظر خود را هرچه بهتر

ي اههسفندیار، وجتوصیف کند و با مانند کردن او به ا
قدسی و اساطیري به او ببخشد. عدم آشنایی مخاطب 

ورد،مزمینه ذهنی در این غربی با اسفندیار و نبود پیش
درك این تصویر را براي او مشکل خواهد کرد.

میدان /گونه عاشقو شیرآهنکوه مردي از این
رویینه به پاشنه آشیل درنوشت/خونین سرنوشت/

غم تنهایی بود//اندوه عشق و/که راز مرگشتنی/
ه فروپوشیدتو را آن به که چشم/مغموم/اسفندیارآه 

.)727: 1382(شاملو،باشی
نیز تصویري است که رنگ مّلی و چاه شغاد

هاي منفور در حافظۀ میهنی دارد، شغاد از شخصیّت
تاریخی و جمعی ایرانیان است و مظهر خیانت، 

ر دانتقال این تصویر فرومایگی و نابکاري. القاء و 
ه زبان دیگر با توجه به عدم آشنایی و نداشتن سابق

نماید؛ چرا که شغاد ذهنی از این ویژگی، دشوار می
فرهنگی غلط و ۀبلکه نماینده خصیص،نه یک فرد

ناشایست است.   
حنجره ئی پر خنجر در را ماننده/چاه شغاد

چون اندیشه به گوراب تلخ یادي من است/ةخاطر
: آید (همانشرحه شرحه برمیفریاد/افتد/در

1046(.

خواهی و ظلم ستیزي در ادب کاوه، نماد عدالت
فارسی و فرهنگ ایرانی است. او قهرمانی مّلی است
که علیه ظلم ضحاك بپا خاسته و به پادشاهی ظلم و

جور پایان داده است. این شخصیت اساطیري در 
شاعر براي حافظه جمعی قوم ایرانی رسوب کرده و

اش، از حافظه جمعی ودرك هرچه بهتر شرایط زمانه
کارگیري این بهاتاریخی ملّت خود سود جسته و ب

نماد توانسته مفهوم مد نظر خود را به آسانی به 
ه بخواننده ایرانی انتقال دهد. این نماد در ترجمه 

سبب اینکه مخاطب زبان دیگر ناآشنا با این مؤلفه
بیّت و گیرایی خود را از دست فرهنگی است، جذا

ی داده و بر این اساس امکان انتقال این جزء فرهنگ
در زبان ترجمه دشوار است. 

که برخیزد/ اسیریان /کاوه آهنگريکجاست 
اندستم را زبند برهاند/ و داد مردم بیداد دیده بست

.)315: 1378(مصدق،
دگر هراس مدار این زمان زجا برخیز/ کنون تو 

ه بهاکاوهکنون شما همه به جان بستیز/نگريکاوه آه
که پا خیزید/ و با گسسته بند دماوند جمله بستیزید/

ها بزنیدتا براي همیشه/ به ریشه ستم و ظلم تیشه
.)315- 316:(همان

نیز در شعر زیر نماد ظلم است.  آژدهاك پیر
تاریخی - ايآژدهاك یا ضحاك که شخصیّتی اسطوره

ي ایرانیان استمرار تاریخی در حافظهاست، از لحاظ 
در طول اعصار به حیات خود ادامه داده یافته و

شود قومی، سبب میۀاست. این استمرار در حافظ
- شاعر ظالمان عصر خود را به این شخصیّت اسطوره

تاریخی مانند کند؛ چرا که نفرت و بیزاري از –اي 
باطاو هنوز در دل مردم زمانه، زنده است. این ارت
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ۀ(شباهت و مانستگی) براي مخاطب غربی که حافظ
تاریخی قوم ایرانی را ندارد و درك این ارتباط و 

انتقال آن در قالب ترجمه، ناممکن است.
زا/ امید جوانان را به سر شوري ست طوفان
آژدهاكزندگی در دل/ زبند بندگی بیزار/ و این را 

وانان بودم از جرو، بیم او هدانست/ از اینمیپیر
)18و 17: 1356(مصدق، 

سالمی در ا- الهام از فرهنگ ایرانی
تصویرسازي شعر زیر از فروغ نیز درك عبارت را 

چرا که ؛سازدبراي خواننده خارجی دشوار می
اي نامه خوان پیر، تصویري ناشناخته برتصویر زیارت

هاي دیگر غیر از مخاطب خارجی است و در فرهنگ
نامه نامه خوان و زیارتارتفرهنگ اسالمی، زی

خوانی وجود ندارد و عنصري مّلی است و ترجمۀ 
این تصویر نیز دشوار بوده و در صورت ترجمه نیز 
آن تداعی را که در ذهن مخاطب ایرانی دارد براي 

انسان غربی نخواهد داشت.
چون /دیپوسيمسجديهاتوان در حجرهیم

و قیدر تفرتوان چون صفریم/ریپیخوانارتنامهیز
...داشتکسانیوستهیپیحاصلدر جمع و ضرب/

)177- 178: 1378(فرخزاد، 
اسالمی نماد - خوك در فرهنگ ایرانی

نجاست، ناپاکی و پلیدي بوده و این ویژگی براي 
ایرانیان به عنوان الگویی فرهنگی پذیرفته شده 
است. در فرهنگ عرفانی و ادب فارسی نیز خوك 

زشت نفسانی و مظهر پلیدي و نماد نفس و صفات 
است. در تقابل با آن، سیاووش مظهر پاکی 1ناپاکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در نهاد هر کسی صد خوك هست .1

خوك باید سوخت یا زنار بست...
اي   تو زخوك خود اگر آگه نه

هاي فرهنگی ایرانی گناهی است. این مؤلفهو بی
اند و بر این اساس براي مخاطب غربی ناشناخته

ترجمه و انتقال این مفاهیم و این نمادها، کاري 
دشوار است.

دلم خون شد دلم خون ها/یشگفتنیز/ایخدا
خوكزآن سو/ در آتش/ رفت و/یاووشیسد/ش
.)97: 1385،یکدکنیعیشف(شد رونیب

گل شقایق و داغدار بودن آن نیز تصویري 
2سرایی فارسیهنري است که ریشه در سّنت غزل

این تصویر که خاّص ادب فارسی است ۀدارد. ترجم
غزل ۀشناسانشناسانه و زیباییهاي جمالو از ویژگی

به زبان دیگر ناممکن بوده و در ، استفارسی 
صورت ترجمه نیز گیرایی و جذابیّتی را که براي 
مخاطب ایرانی دارد، نخواهد داشت و گنگ و مبهم 

خواهد بود.
اگر دفتر /اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود

ن خاطرات طراوت/ پر از رد پاي دقایق نبود/ اگر ذه
...نبودآیینه خالی نبود/ اگر عادت عابران بی خیالی

.)39: 1388پور، (امین
اري در معیارهاي فرهنگی و هاي بسیتفاوت

شناسی ادبیّات فارسی با ادبیّات سایر ملل زیبایی
شعر را سخت و ۀوجود دارد و این امر ترجم

سازد و در صورت ترجمه نیز آن دشوار می
هاي هنري و مفاهیمی که ها و القائات و نکتهتداعی

ايسخت معذوري که مرد ره نه
دم در ره نهی چون مرد کار   گر ق

»هم بت و هم خوك بینی صد هزار
)295: 1384(عطار، 

سراید:حافظ در بیتی می. 2
اي     اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده

ایمما آن شقایقیم که با داغ زاده
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گیرد، در زبان صلی از متن میمخاطب در زبان ا
رود و قابل انتقال نیست، ولی با ترجمه از بین می

اشعار تالشی براي آشنایی ملل ۀهمه ترجماین
مختلف با هم و تبادل افکار و احساسات و 
تأثیرپذیري و تأثیرگذاري بر ادبیّات هم است و این 

دهد. شعر را الزامی جلوه میۀامر است که ترجم
هاي آوایی و القایی و مترجم بعضی لغزشاگر براي

ها در ارتباط با نظم و نظام همچنین برخی دشواري
هاي نحوي و موسیقیایی کالم و بعضی لغزش

معنایی و یافتن معادل براي ایماژها و تصاویر 
شعري مطرح باشد، ولی باز ترجمه مطالبی که در 

زندگی،آن مفاهیمی کلّی و انسانی همچون مرگ،
دوستی و محبت، دشمنی، صلح، برابري و عشق،

برادري و عدالت و ... آمده است، با توجه به اینکه 
ها وجود دارد، آسان این مفاهیم در همه فرهنگ

خواهد بود. در ترجمه هر چقدر تالش کنیم و هر 
باز بخشی از آنکه در ارتباط با نظام ،کاري بکنیم

د آوایی، ایماژ و ساختار شعري است، حذف خواه
شد. قدرت تداعی آواها و قدرت القاي معنایی و 

هاي فردي که با مفهومی  موسیقی شعر، خالقیّت
ایماژها و مفاهیم در ارتباط هستند، قابلیت انتقال 
ندارند  و همچنین دایره معنایی واژگان نیز کامالً

منطبق با هم نیست و معناي واژگان در هر دو زبان 
ان ترجمه خلق ایماژها، انطباق کاملی ندارند. در زب

مفاهیم جدیدي که از طریق واژگان و واحدهاي 
شوند، خلق نظم جدید آوایی زبان مقصد القاء می

نحوي و تغییر جایگاه ارکان جمله و در کل کاربرد 
زبان به شکلی نو و تداعی معانی و مفاهیم جدید از 

ر زبان با ـت و هـر اسـناپذیابـق، اجتنـن طریـای

هاي خاص آوایی و نحوي و ساختار خود ویژگی
معانی و مفاهیم ةدهندکننده و انتقالتواند تداعیمی

نظر نبوده و این جدیدي باشد که در متن اصلی مدّ
گري و خالقیّت هر زبان و فرهنگی ویژگی آفرینش

است و عیب و نقصی براي آن زبان یا فرهنگ به 
اهیم جدیدي رود. واژگان و تعبیرات مفشمار نمی

یابند، گیرند و گسترش معنایی میبه خود می
ها و امور مرزهاي ادراك به سبب ظهور ذهنیّت

تر و ی از ترجمه است، مبهمانتزاعی جدید که ناش
شود و به جهان خیالی، معنایی و ادراکی تر میبغرنج

شود و خصلت شعر که جدیدي قدم گذاشته می
ی از قوه خیال نوعی تداعی است و این تداعی ناش

نمایاند. در و ادراك است، در اینجاست که رخ می
شده، توان گفت که شعر ترجمهباب ترجمه شعر می

چیزي از شعر اصلی کم دارد یا چیزي بر شعر 
نظر شاعر اصلی افزوده شده که در زبان اصلی مدّ

نبوده است. بر این اساس ترجمۀ شعر اگر سخت و 
پذیرد، براي اینکه دشوار هم باشد باید صورت ب

تبادل فکري و فرهنگی بین ملل صورت پذیرد و 
تواند احساس یک جامعه احساس یک شاعر که می

ترجمه ود،ـل شـر منتقـع دیگـه جوامـاشد، بـب
م ـه هـل ترجمـن شکـت. بدیـر اسـناپذیابـاجتن
د فرهنگ، اندیشه و احساس جامعه را غنا ـتوانمی

دن به فرهنگ و تفکر ا بخشیـم در غنـد و هـبخش
و احساس جوامع دیگر مؤثّر واقع شود. بر این 

د و ثمربخش است و ـاري مفیـه کـاس، ترجمـاس
ها و پوشی از برخی کاستیا چشمـی بـآثار ادب
شود، باید ترجمه هایی که در ترجمه دیده مینقصان
شوند.
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گیرينتیجهبحث و 
این نتیجه توان با اي در مبحث ترجمه میبا مطالعه

متون از زبانی به زبانی دیگر با ۀرسید که ترجم
هاي هاي خاص هر زبان و تفاوتتوجه به ویژگی

فرهنگی جوامع کاري سخت و دشوار است. در این 
میان ترجمۀ شعر با توجّه به اینکه شعر هنري زبانی 
است و بخشی از زیبایی و گیرایی شعر مرهون 

تر و است، سختکاربرد زیبا و هنرمندانه زبان 
تر است و در برخی از موارد ناممکن دشوار

نماید. از جمله عواملی که سبب دشواري ترجمۀ می
شود ویژگی موسیقیایی و آهنگ شعر است. شعر می

کلمات هر زبان و چینش خاص این کلمات در 
شعر خالق نوعی آهنگ و موسیقی است که در زبان 

انتقال معنا و ۀرود. بخشی از وظیفترجمه از بین می
ها در شعر متعلّق به آهنگ و موسیقی خلق تداعی

است که به سبب عدم انتقال آن به زبان مرجع، از 
شود. در کنار تأثیر و گیرایی شعر نیز کاسته می

عنصر آهنگ و موسیقی، ایماژها نیز از دیگر عناصر 
شعري هستند که وقتی خصلتی ملّی و محلّی به 

ابل ترجمه هستند و کار را بر کمتر ق،گیرندخود می
ۀسازند. بخشی از ایماژها با زمینمترجم دشوار می

فرهنگی جامعه شاعر پیوندي ناگسستنی دارند و 
خاص آن فرهنگ و آن جامعه هستند و مترجم در 

تواند خود واژه و بار فرهنگی ترجمۀ همزمان نمی
آن را انتقال دهد و به همین سبب در انتقال این بعد 

شود. با وجود این عر نیز با دشواري مواجه میاز ش
شعر براي تبادل فکري و ۀها ترجمدشواري

احساسی بین جوامع الزم و ضروري است و با 
هاي اینکه بخشی از متن و معناي متن و زیبایی

رود ولی باز بخش هنري آن در ترجمه از بین می

قابل توجّهی از افکار و احساسات نیز قابل انتقال 
جا و هو بر این اساس ترجمه شعر امري باست
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