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-سـاز زیبـایی و ژرف  ابزاري هنري در دست آفریننده متن است که زمینـه        » بینامتنی«
 در ترجمه، معنا را با حفظ زیبایی ایـن شـگرد   توانگردد؛ اما چگونه می   معنایی آن می  

-هاي لفظی، به عنوان بهترین عالمت براي پیهنري، انتقال داد؟ زیرا در ترجمه، نشانه   
رود واگر این بینامتنی، با متـون  بردن به بینامتنی ودرك معنایی آن، تقریبا از بین می        
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  قدمه م.1

  طرح مسأله .1 - 1

   فعـالیتی ذهنـی،      زیـرا  ،نمایـد فرسـا مـی   تردیـد ترجمـۀ آثـار ادبـی سـخت و طاقـت            بی
پیچیده، آگاهانه و هدفمند است که با توجه به نیازها، باورها و فرهنگ زبان مقـصد انجـام       

ــی ــرد م ــه ). 76: 1385غــضنفري، (گی ــرجم، ب ــدیهی اســت کــه مت ــدة  ب ــال دهن ــوان انتق   عن
آشـنا  متن، بایستی با شگردهاي زبانی، باورهاي فرهنگی هر دو زبـان مبـدأ و مقـصد هـم          

رسا به زبان مقصد انتقـال   اي مناسب، معناي متن را زیبا واند با انتخاب شیوهباشد تا بتو  
توانـد   هـاي هنـري را نمـی      چه باور عمومی بر آن است که ترجمه هرگـز زیبـایی           اگر. بدهد

  . انتقال دهد
ویژه در ترجمۀ متون ادبی، که غالباً از بار زیباشناختی باالیی برخوردارند،            هاین امر، ب  

  و مــشهور اســت کـه متــون ادبــی  ) 5: 1390 احمــد گلــی و منبـري، ( شـود ر مــیتــپیچیـده 
اي دقیـق و کامـل بـه زبـانی تـازه برگردانـد             را بـه گونـه    تـوان آن  ترجمه ناپذیرند، و نمـی    

هـا و شـگردهاي     هـم از همـان مقولـه      »  بینامتنی«). 3: 1390فرد،  روضاتیان و میر باقري   (
  رو ترجمـۀ مـتن ادبـی، بـه مترجمـی      از ایـن . کنـد تر میادبی است که ترجمۀ متن را سخت   

ــراي      ــساسیت الزم را ب ــی، ح ــانی و ادب ــش زب ــار دان ــه در کن ــاز دارد ک ــا نی ــاه و توان   آگ
). 5: 1390احمـد گلـی و منبـري،    (هاي بینامتنی اثر داشـته باشـد    برگرداندن صحیح ممیزه  

 غلـب در ترجمـه چـالش   آیـد، ا زیرا بینامتنی، که به نوعی ارجاع به دیگر متون به شمار می      
  .برانگیزند

، به تعابیر گونـاگون در متـون نقـدي قـدیم وجدیـد، آمـده اسـت امـا            1اگر چه بینامتنی  
را ژولیاکریستوا ناقد فرانسوي، بلغاري االصل،      آن نخستین بار، به عنوان یک نظریۀ ادبی،      

ی بـه  هـر متنـ  . شـود ها ساخته مـی هر متن همچون معرقی از نقل قول   «: چنین تعریف کرد  
ژرار  بعـد از وي،   ). 44: 1381 کریـستوا، ( »سازي متنـی دیگـر اسـت      منزلۀ جذب ودگرگون  

را آن» درآمدي به فزون متنـی «ژنت فرانسوي، مفهوم بینامتنی را توسعه داد وي در کتاب     
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حضور عملی یک متن در داخل متن دیگر  «یا  » رابطۀ حضور همزمانی بین دو یا چند متن       «
داند که درك آن نیـاز بـه یـک        می) 5: 1985ژنت،  (» وضوح وغموض به درجات مختلفی از     

  .هوش نقدي سرشار دارد
شـعیري و  ( کاربست بینامتنی از زمان ظهـور تـا االن بیـشتر در زمینـۀ ادبیـات اسـت             

هاي متن ادبی در دوران معاصر همـین تـداخل         شاید یکی ازویژگی  ). 131: 1391همکاران،  
ینۀ روابط بینامتنی را بیشتر  فـراهم آورده و شـاعران      متون است، زیرا روزگار کنونی زم     

بزرگ، امروزه به بینامتنی، نه به عنوان یک نظریۀ ادبی،که بـه عنـوان شـگردي هنـري کـه       
آفرینند که درگیـري آن  نگرند ومتونی را می کند، می متن راپیچیده و پرمعنا  و رمزآلود می       

د ادبـی، زبـان شـاعرانه را متحـول کـرده      رو این شگربا دیگر متون بسیار باالست، از این     
دسته از روابط بین متونی اهمیت دارد که موجب         البته آن ). 131: 1390نامور مطلق،   (است  

و درخـوانش  بهتـر ودرك       ) 299: 1388میرزایـی و واحـدي،      (شود  می آفرینش متن جدید  
  .نمایدترمتن جدید خواننده را یاري میعمیق

  ر هنـري برجـسته سـخت مـورد توجـه شـاعران نـوگراي        بینامتنی به عنوان یـک ابـزا      
وي شـاعري اسـت سیاسـی، کـه بـه      . عرب، از جمله احمد مطر، شاعر عراقی، قرار گرفـت   

منظور تأثیرگذاري بیشتر، چنان گسترده از آیات قرآنی استفاده کرده کـه تنهـا بـا تحلیـل            
ینـامتنی اشـعار وي بـا    لـذا ب ). 301: همـان (هاي آن دست یافت  توان به زیبایی  بینامتنی می 

رو اشـعارش نمونـۀ درخـوري    از ایـن . قرآن، سخت مورد توجه ناقدان قرار گرفتـه اسـت        
هـاي زیـر   در این زمینه، پرسـش . جهت بررسی انتقال معنا در بینامتنی به زبان دیگر است  

  : گرددمطرح می
  تــوان درترجمــه، زیبــایی ایــن شــگرد هنــري را بــه زبــان فارســی منتقــل  آیــا مــی )1
  کرد؟
  هالم، چیست ؟راهکار مناسب این امر، حسب مدل لپی) 2

مفروض این است که شگرد بینامتنی اشعاراحمدمطر با قرآن، به خاطر هنرنمایی عالی             
آن و با توجه به اصل ناسازواري آن، به شکل برجـسته قابـل ترجمـه بـه زبـان فارسـی                   

ر احمدمطر، که به زبان عربـی      زیرا موسیقایی کالم عربی ونوع بیان قرآنی دراشعا       ! نیست



 1392تابستان ، 7، شمارة 3سال   هاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش     44

 

توان راهکارهایی براي نزدیکی بهتـر      را تقریبا ترجمه ناشدنی نموده است، اما می       آن است،
  . که این مقاله درصدد ارائۀ آن است به متن اصلی برگزید

 تحلیلی است کـه بـا مراجعـه بـه منـابع اعـم از              -روش پژوهش در این مقاله توصیفی     
. گـردد آوري مـی ها، جمـع ها، با هدف اثبات یا رد فرضیه    رنتی داده کتاب، مجله و منابع اینت    

 راهکار مناسب، ترجمه    ۀهمچنین به شکل کاربردي برخی اشعار احمد مطر، به منظور ارائ          
گردد و سـپس   در نتیجه ابتدا فرآیند بینامتنی قرآنی در شعر احمد مطر تبیین می           . گرددمی

  .گردده میراهکاري مناسب براي انتقال معنا ارائ

  تحقیق ۀپیشین - 2- 1

شـاید  . دهنـدة اهمیـت آن اسـت    هاي ادبی در حوزة بینامتنی، نـشان      گستردگی پژوهش 
 که بـه یکـی از     » املعاصر  الشعر العريب  ة يف يات التراث ياستدعاء الشخص «بتوان دو کتاب ارزشمند     

هاي تـاریخی در شـعر معاصـر عـرب          موضوعات مهم بینامتنی یعنی فراخوانی شخصیت     
عـشري  (رود هاي مرجع در این زمینه به شـمار مـی  پردازد، به همین دلیل یکی از کتاب     می

احمد نـاهم، ناقـد عراقـی اسـتکه      از» التناص يف شعر الرواد «ودیگري کتاب   ). 43: 1997زاید،  
 هاي انگلیسی و فرانسوي  و عربی آن      ضمن ارائۀ تعریفی دقیق از این واژة نقدي و معادل         

 را در شعر شاعرانی پیشاهنگ شعر نو عراق ماننـد بیـاتی وسـیاب و         ، آن )14: 2004ناهم،(
  .کندبررسی می.. .

در ایران نیز چندي است که پژوهشگران دانشگاهی به موضوع بینامتنی قـرآن بـا ادب       
ادب در دانـشگاه کردسـتان    طوري که در همایش قـرآن و معاصر توجه بسیاري دارند، به    

ره به زبان فارسی و بـیش از ده مقالـه بـه زبـان عربـی نوشـته       با مقاله در این20بیش از  
ایـن حـال     بـا . انـد ها درك درستی از این موضوع نداشـته       چه اکثر این مقاله   اگر!! شده بود 

فـصلنامۀ انجمـن ایرانـی زبـان      (،»التناص القرآين يف شعر حممـود درويـش    « هایی مانند مقاله
از سـرکار خـانم رقیـه رسـتم پـور و            ) ل، سـال او   1384پـاییز  ،3وادبیات عربـی، شـمارة      

، بهـار و  11شـمارة   -همـان  ( ،»استدعاء الشخـصيات القرآنيـة يف ديـوان بـدوی اجلبـل          «
از عبدالغنی ایروانی زاده و احمد نهیرات که هر دو مقاله بیشتر            ) ، سال پنجم  1388تابستان
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ابـط بینـامتنی   رو«همچنین مقالۀ . اندهاي قرآن در شعر این دو شاعر پرداخته   به شخصیت 
چـاپ شـده در نـشریۀ دانـشکدة         ) 1388میرزایـی وواحـدي،     ( ،»قرآن با اشعار احمد مطر    

کـه بـا تحلیـل      ،22پیـاپی  .25شـماره    .دانشگاه شهید باهنر کرمـان     ادبیات و علوم انسانی،   
را عامل مهم زیرمتنی شعر این شاعر دانـسته      عملیات بینامتنی شعر احمد مطر با قرآن آن       

» نقد وبررسی وامگیري قرآنـی در شـعر احمـد مطـر          «یحیی معروف با عنوان      ۀمقال. است
را با نظریۀ وامگیري در نقد بالغی قدیم همـسان پنداشـته   ضمن بررسی انواع بینامتنی، آن  

شـکل وامگیـري    هاي مثبـت و منفـی  را نادرست انگاشته است و جنبهو برخی از موارد آن 
التنـاص  « همچنـین مقالـۀ   ،)151-123: 1390 وف،معـر (نمایـد  قرآنی اشعار وي را  نقد می  

نوشتۀ علی سلیمی هم با بررسی این موضـوع       » القرآين يف الشعر العراقي املعاصر؛ دراسة ونقد      
ایـن بینـامتنی   «هـاي  در شعر برخی شاعران معاصر عراق، گمان کـرده کـه برخـی نمونـه     

-که به نظر مـی ). 81: 1391 سلیمی و طهماسبی،  ( »رکیک است و مناسب شأن قران نیست      

  .آید ناشی از عدم درك درست از نظریه بینامتنی است
اي دانـد تنهـا مقالـه    میکه پژوهشگرجایی اما در زمینۀ ترجمه و بینامتنی و مانند آن تا       

. اس. اشـعار تـی  (که چاپ شده، مقالۀ آقاي کامران احمد گلی و خـانم منبـري  بـا عنـوان              
کـارگیري نظریـۀ    این مقاله با بـه    )  ترجمۀ تلمیحات  بررسی موردي : الیوت در زبان فارسی   

هـا در  بندي انواع تلمیح و راهکارهاي ترجمـۀ آن هالم به دستهبینامتنی کریستوا و مدل لپی    
  . الیوت پرداخته است. اس. چهار شعر پر تلمیح تی

  اي بررســی مقایــسه : اي بــا عنــوان  نامــههمچنــین در دانــشگاه اصــفهان پایــان   
   انگلیـسی   ۀ اسامی خاص شخصی و مکانی در شـعر حـافظ در دو ترجمـ               تلمیحات ۀترجم

  توسـط آقـاي علیرضـا قـانونی انجـام گرفتـه       » رویکـردي توصـیفی   : فرانسه ۀو یک ترجم  
   تلمیحـات اسـامی خـاص بـر         ۀهـالم بـراي ترجمـ     مـدل پیـشنهادي لپـی     است که براساس    

  متـرجم را مـشخص  کار رفت تا راهکار مطلوب و مورد نظر هر       اسامی خاص مورد نظربه   
 کـه از بقیـه بیـشتر اسـتفاده شـده حفـظ نـام و پـاورقی             ی راهکاری نتیجه گرفته که    و .کند

ــه مــی ــانگر باشــد ک ــ بی ــی ۀ دغدغ ــراي خواننــده م ــرجم ب ــشود مت ــا ســردرگم ن  »باشــد ت
)http://thesis.ui.ac.ir/abstracts/fgn/seventeen15.htm(.  
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توان گفـت وي یکـی از شـاعران         مطر می با توجه به مقاالت نگاشته شده دربارة احمد         
موردتوجه پژوهشگران ایرانی است اما در حوزة ترجمۀ بینامتنی قرآنی در اشـعار احمـد                
مطر تا کنون،  مقاله یا پژوهش درخوري انجام نگرفتـه اسـت و ایـن مقالـه در پـی انجـام               

  .پژوهشی براي ارائۀ راهکاري مناسب در این زمینه است

  پژوهش اهمیت - 3- 1

میت این امر ناشی از آن است که شگرد بینامتنی در اشعار احمد مطـر داراي نـوعی         اه
 انـد کـرده  یـاد » )طنـز ناسـازوار  (املفارقة الـساخرة   « است که از آن با نام  » طنز ناسازوار «
اي البته بیشترین شکل بینامتنی اشعار وي با آیات قرآنی است به گونه           ).173: 1998غنیم،(

تـوان  برد، تا آنجا که میبهره می» طنزناسازوار سیاسی«ن ژرف ساخت که از آن، به عنوا    
 آوردشـمار ساخت قرآنی را مهمترین ویژگی شـعري احمـد مطـر بـه    طنز ناسزاور با ژرف 

رو، شـعرش از همـان      از ایـن  . نمایـد همین امرشعر وي را برجسته می     ). 233-257: همان(
  . فراوانی در جهان عرب یافتگرفت و خوانندگانآغاز مورد توجه ناقدان قرار

بـه  ) 6: 1390 احمد گلی و منبـري،    ( ارجاعات بینامتنی اغلب در ترجمۀ چالش برانگیزند      
اي که حفظ زیبایی ادبی در ترجمه امري سخت و طاقت فرساست، مثال گـاهی احمـد                 گونه

 »ينالنحربني« اي ماننـد  با جابجایی یک حرف در واژه      مطر با استفاده از مشابهت صوتی و      
نماید؛ یعنی بـا انـدك دگرگـونی    معناآفرینی بسیار شگفت انگیزي می ،»بني النهرين« به جاي 

. گردد ها، کار مترجمان دشوار می     گونه هنرمندي با این  .کندمعانی زیادي را الغاء می     لفظی،
را تاحـدود زیـادي    هـاي آن  لذا ضروري است که با ارائۀ راهکارهایی در این زمینه، آسیب          

  .دادکاهش 

  راهکارهاي ترجمۀ بینامتنی - 2

  ، بـراي ترجمـۀ بینـامتنی علـم و بینـامتنی لفظـی، کـه در ذیـل بـه           »هـالم لیپی« در مدل   
  در ایـن  مـدل، متـرجم         .گـردد اي ارائـه مـی    شـد، راهکارهـایی ویـژه     ها اشـاره خواهـد     آن
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   ایـن  درك درسـتی از سـازو کارهـاي درونـی زبـان مبـدأ داشـته باشـد و            « بایستی ابتـدا  
ــرجم اســت        ــدة مت ــه عه ــسئولیت آن ب ــت وم ــه اس ــات ترجم ــراي عملی ــرط الزم ب  »ش

)Leppihalme,1997:15 ( انتقـال نیمـۀ نهفتـۀ مـتن بـه      « رو دومین چـالش متـرجم   از این
هـالم  لپـی  درایـن مـدل،   ). 53: 1390 احمـد گلـی و منبـري،      ( اسـت » مخاطبان زبان مقـصد   

 ودرخـصوص انتقـال هـر    یم نمودهدستۀ اسامی عام واسمی خاص تقس  تلمیحات را به دو   
در اینجـا ضـمن     . براي مترجمان آورده است    راهکارهایی را  به زبان مقصد،   هاآن کدام از 

آنها را بر بینامتنی علم و لفظـی تطبیـق داده خواهـد شـد تـا مـدل        اشاره به این راهکارها، 
  :گرددمورد نظر به خوبی تبیین

هاي واقعی وساختگی است که بـه یـک     اماین گروه شامل تمامی ن     :بینامتنی علم  .2-1
گونه بینامتنی قرآنـی بـا اشـعار شـاعران     این )Leppihalme,1997: 66( .فرداشاره دارد

استدعاء (هاي قرآنی   شود که از آن گاهی به فراخوانی شخصیت       عرب  به فراوانی یافت می     
نند هابیل و قابیـل  هاي قرآنی مااحمد مطر نیز از شخصیت«اند یاد کرده  )يةنيات الد يالشخص

  ).318: 1388میرزایی و واحدي، (» استاستفاده کرده... و یوسف 
: عبارتنـد از ) 1997(هـالم  راهکارهاي ترجمۀ تلمیحات اسم خـاص براسـاس مـدل لپـی        

احمـد  ( )Omission of the Name(م ناو حذف ) Retention ofthe Name(حفظ نام
  ). 11: 1390گلی و منبري، 

 :شامل سـه روش اسـت    این راهکار):Retention of the Name( حفظ نام .2-1-1
  دردرون مـتن توضـیح مختـصري دربـارة     )2کنـد؛  مترجم اسم رابه تنهایی استفاده می      )1

  پـاورقی ارائـه     طورمفـصل در  بـه  توضـیحات مربـوط بـه آن اسـم را          )3دهد؛  آن اسم می  
  بـه یکـی    ٢»نـة اللقيطـة  الفت«طـور مثـال در شـعر    به .)Leppihalme,1997: 79( دهدمی

  کنـد، حـال در ترجمـۀ ایـن اسـم مـا             شـاره مـی    ،»قابیـل «هاي دینـی بـه نـام        از شخصیت 
  :توانیممی

هاي سـجاوندي،  را با استفاده از نشانهاسم خاص را درون گیومه قرار داده و آن     : الف
  . به شکلی برجسته سازیم
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این اسـم،    مورد ختصري در دردرون متن، مثال بین دو کروشه یا پرانتز، توضیح م          :ب
  .ارائه گردد

اسم خاص را حفظ کنیم و بینامتنی به کار رفته را با صراحت در پـاورقی توضـیح                 : ج
  . دهیم
لو سار کل منکما خبطوه الطويل ملا التقـت خطاکمـا           /  لکما كاثنان السواکما، واألرض مل   «

: ١٩٩٦مطـر،   ( »!!!يا قابيل . ..قابيل  / فکيف ضاقت بکما فکنتما القاتل و القتيل      / إالخالل جيل 
٦/١٥ .(  

هـاي  دو نفر هستید و نه بیشتر، زمین ملک مطلق شماست؛ اگر هر کدام از شما با گام                (
طـور  چـه / رسـد هایتان بعد از گذشت یک نسل به هم مـی   بلند بر روي زمین راه برود، گام      

  ... )زمین بر شما تنگ آمد و قاتل و مقتول شدید
  !!» قابیل«اي  ... »قابیل«: الف

  ) قابیل نام یکی ازفرزندان حضرت آدم است( !!اي قابیل...قابیل :ب
  3!!اي قابیل... قابیل: ج

با استفاده از این روش، مخاطبان زمینۀ بینامتنی به کار رفته را در شـعر، کـه در لفـظ       
 درکـشان از زیبـایی شـعر کـه در اثـر ایـن       ۀبرند و در نتیجقابیل تجلی یافته است، پی می 

  . گرددنامتنی روي داده آسانتر میبی
در این راهکار مترجم اسم خاص را : )Omission of the Name(  حذف نام.2-1-2

به عنـوان نمونـه، نـام ابولهـب، در قـرآن و      . دهدحذف کرده و فقط مفهوم آن را انتقال می 
هذا « احمد مطر در قـصیدة    . عناد است  ابوجهل در تاریخ صدر اسالم، نماد ثروت و کفر و         

. بـرد کـار مـی   نام این دو را، به عنوان نمادي از حاکمان سرکش و ستمگر، بـه    ٤»هو السبب 
  . توانیم فقط به مفهوم  نمادین این الفاظ اشاره کنیمحال در ترجمه می

أسـفلها رأس   / مناذج مـن العـرب    / دزينتان من أيب جهل ومن أيب هلب      /  سالطني العرب  كها«
  ). ٦/١١٩: ١٩٩٦مطر، (» !وأعالها ذنب
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  هــایی نمونــه. دو جــین از حاکمــان  ســتمگر و ســرکش: ایــن اســت پادشــاهان عــرب(
  تـرین قسمتـشان ســر و بـاالترین قسمتــشان دم    هـا کــه ماننـد مـشک آب، پــایین   از عـرب 

  ). است
کار رفته، در متن شعري  پی نخواهنـد بـرد امـا    جا مخاطبان به بینامتنی به    البته در این  

يوسـف يف  « نمونۀ دیگر عنوان قصیدة   . به خوبی درك خواهند کرد    مفهوم ومعناي شعر را     
این عنوان، بـا قـرآن بینـامتنی بـاالیی دارد؛ یعنـی             ). 2/169 :1997 مطر،(است   ٥»بئر بترول 

ریزاسـت، در چـاه نفـت      حضرت یوسف، که در قرآن نماد مدیریت پاك، برجسته وبرنامـه          
یابد برخالف یوسف قرآنی     رهایی نمی  یعنی درآمدهاي نفتی گیر افتاده است وهرگز از آن        

هـم ترجمـه   » نمـاد مـدیریت در چـاه نفـت      « را به توان آن لذا می . که از چاه آب نجات یافت     
کند هرچنـد  نمود، اما این ترجمه، زیبایی بینامتنی به کار رفته در شعر عربی را،  منتقل نمی 

  .نمایدمفهوم شعر را منتقل می
 بینـامتنی در مـتن ادبـی اسـت         ا مهمترین نشانۀ رخداد   هواژه :بینامتنی لفظی  .2-1-3
تواند تـصورش  تنها با آن، می  مهمترین واحد زبانی در دست ادیب زبردست است که        زیرا  

درست مانند رنگ در نقاشی که در اختیار همۀ هنرمندان اسـت تـا             «را از هستی ارائه کند؛      
هـاي  یکـی از ویژگـی  ). 1998 :370 مرتـاض، ( با زبردستی تابلوي زیبایی خود را بیافرینـد       

میرزایی و واحـدي،  ( ها و اصطالحات قرآنی استبارز شعر مطر استفادة گسترده از واژه 
بلکـه  « بازتـابی صـرف از معـانی ظـاهري قـرآن نیـستند             البته ایـن کـاربرد،    . )309: 1388

کنـونی  آور وضـع  یادآوري معانی عمیق قرآنی به خواننـده اسـتتا تـضاد آشـکار و خنـده      
  ).269: 2004غنیم، ( »مانان را با وضع مطلوب قرآنی نشان دهدمسل

ــی ــالملپ ــ ،ه ــراي ترجم ــامتنی ل ۀ ب ــا بین ــی راهکاره ــد ییفظ ــ مانن ــتانداردۀترجم     اس
)Standard translation( تغییر حداقل ،)minimum change(، تلمیحی– راهنمایی فرا  
)Extra – aLLusive guidance( ــریح ــیح صـ ، )Explicitexplanation (، توضـ
)Internal marking( ، جـایگزینی) Replacement by a performed TL item(، 

، )Omission( حـذف  ،)Re-creation( بـازآفرینی  ،)Reduce tosense(تقلیل بـه معنـی   
و ) State the allusion’s beyond translation(ابزار غیر قابـل ترجمـه بـودن تلمـیح     
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 :Leppihalme,1997(  ارائه داده اسـت )Untranslation(رها کردن متن بدون ترجمه 

84(.  
زمـان بـا معرفـی      این پژوهش دربرگیرندة شش مورد از این راهکارهـا اسـت کـه هـم              

  . هایی از آنان اشاره شده استراهکارها به برخی نمونه
اللفظی است یک ترجمۀ تحت این ترجمه،):minimum change( تغییر حداقل .2-1-4

انجام شده ودرراستاي انتقـال ایـن بینـامتنی هـیچ          ینامتنی به کاررفته،  که بدون توجه به ب    
معنـاي سـطحی مـتن حفـظ مـی          این روش تنهـا    در و تغییرصریحی صورت نگرفته است   

  .)Leppihalme,1997: 84( گردد
/ إن السکوت مـن ذهـب     / فأعلنت وسائل اإلذعان  / تبت يدا أيب هلب وتب    : قرأت يف القرآن  «

  ). ١/١١: ١٩٨٧مطر، (» وتب : مل أزل أتلو/ ... أحببت فقري...
: وسـایل ارتبـاط تلقینـی اعـالم کردنـد     / دو دست ابولهب بریده بـادا   : در قرآن خواندم  (

  ). و بریده باد: خواندمپیوسته می/... فقرم را دوست داشتم / ... سکوت طالست
متنی که مقیـد بـه انتقـال مفهـوم ومعنـاي برخاسـته از بینـا       دراین روش مترجم بی آن    

اي نزدیک به متن ارائه کنـد، پـس مخاطـب بـراي درك زیبـایی کـه        کوشد ترجمه باشد، می 
بینامتنی با خود به همراه دارد، نیاز به اطالعات بیشتري دارد و ممکن است از آن محروم                 

اي کـه نـسبت بـه بینـامتنی بـه کـار رفتـه،             این ترجمه تنها براي مخاطبان فرهیخته     . بشود
  . ثمر خواهد بودآگاهی دارند مثمرِ

 راهنمایی فراتلمیحـی، ): Extra – allusive guidance (تلمیحیراهنمایی فرا. 2-1-5
نیازهـاي   توجه بـه شـناختی کـه از    طریق عالیم نگارشی و با راهنمایی است که مترجم از    

درایـن  . حال آنکه چنین عالیمی در متن اصلی وجود ندارد         افزاید،به متن می   خواننده دارد 
  .)Leppihalme,1997:84( نه ادیب شودمخاطب درنظرگرفته میروش 
  ).١/١٢٧: ١٩٨٧ مطر،(» يف هذا العصر/  إن اإلنسانَ  لفي خسر.../  والعصر «
در زیـان اسـت    !! سوگند به زمان؛ که هر آینه انسان در زیان است فقط در این زمـان              (

  )چه مؤمن باشد چه کافر
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  تلمیحـی اسـت کـه خواننـده را     ، نـوعی فـرا  )کافرچه  چه مؤمن باشد ،( توضیح اضافی 
  یـا زمـان در اینجـا بـرخالف قـرآن           » عـصر «کند زیرا  واژة     در درك زیبایی متن کمک می     

  کار رفته و مقصودش، زمانِ کنونی است نـه مطلـق زمـان، لـذا در قـرآن مؤمنـان را از               به
  ن زمـان، چـه مـؤمن    نمایـد امـا شـاعر در اینجـا همـه را در ایـ      این زیانکاري اسـتثناء مـی    

تغییـر حـداقل در مـواردي بـا     « البتـه گـاهی  . بینـد چه غیر مؤمن، در زیان وخسران مـی   و
 احمـدگلی ومنبـري،  ( »شود همراه می)Extra – allusiveguidance(تلمیحی راهنمایی فرا

1390: 14.(  
   شـکلی از برگـردان بینـامتنی    ):Explicit explanation( توضـیح صـریح  . 6 -2-1
که بینامتنی موجود در پاورقی، یادداشـت، مقدمـۀ متـرجم وغیـره همـراه باتوضـیح          است  

تـوان بـا توضـیح صـریح ترجمـه      مثال نمونۀ زیر را می ). 84:همان( شودمفصل آورده می  
  :کرد

هـدنا  / وإذا آخر دعوانا سـالح أبـيض  / فإذا يف البيت، بيت أبيض/ وهربنا حنوبيت اهللا منکم  «
/ أقرضوا اهللا لوجـه اهللا    / أيها احلکام باهللا عليکم   !  يعد من أمل رجي سواکم     مل/ وفات الغرض / اليأس

  ). ٣/٨٩: ١٩٨٩مطر، (» !وانقرضوا/ قرضا حسنا
در / ناگهان کاخ سفیدي را در خانۀ خـدا دیـدیم      / ازدست شما به خانۀ خدا فرار کردیم      (

بـی هـدف   / ناامیدي ما را از پـاي درآورد / آن حال آخرین درخواستمان سالح سردي بود  
اي حاکمان شما را به خدا سوگند، بخاطر خـدا، بـه           / دیگر تنها امیدمان شما هستید    / شدیم

  .6!)و نابود شوید/ خدا قرض نیکو بدهید 
نمایید توضیح آشکار در پاورقی، زیر متن ایـن شـعر را بیـان    همانگونه که مالحظه می  

چنـین  فته پی خواهند برد و هم    کار ر در این روش همۀ مخاطبان به بینامتنی به       . کرده است 
گـردد، هـر چنـد کـه     هـا از مبحـث اصـلی مـی    موجب تمرکز بیشتر و عدم خارج شـدن آن       

طـوالنی شـدن   : استفاده از این روش نیز ممکن است معایبی را بـه همـراه آورد؛ از جملـه           
. ها و حتی ممکن است مترجم با کمبود پـاورقی روبـرو شـود      ها، یاداشت ها، پاورقی مقدمه

ور کامـل بـه مـتن وفـادار باشـد، بلکـه         طز دیدگاه تیلور معیار این نیست که ترجمـه بـه          ا«
مـرادي مقـدم و قنـسولی،    (» پسند بودن و انتقال شفاف متن اهمیـت بـسزایی دارد    مخاطب
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و در این روش به دلیل شفاف ساختن مفاهیم انتزاعی و مـبهم، معمـوالً ترجمـه              ) 3: 1391
  . رددگتر از متن مبدأ میطوالنی

-درایـن روش عـین واژه     ):Leftuntranslated( بدون ترجمه ها کردن متن    ر. 2-1-7

گـردد  یعنی عین متن عربی به فارسی منتقل مـی  یابد؛هاي متن مبدأبه متن مقصدانتقال می  
  :شود؛ مانندزیرا زیبایی بینامتنی در این شکل، براي خواننده آگاه، نمایان می

احلق يرجـع   :/ دجن املذياع لقّنه البيان   / وله اإلذاعة /وله القيان /حانوله اجلواري الثائرات بکلّ     «
  ).١/١٥١: ١٩٨:مطر(» ...فبأي آالءالوالة تکذّبان/ بالربابة والکمان

و رادیـو از  / دختران نوازنده هم مال اوسـت / آن اوست زنان برافروختۀ هر میکده، از  (
حـق بـا ربـاب و ویلـن،     :/ قـین نمـود  رادیو رارام کرد و سخن گفتن را بـه او تل        / آن اوست 

  )....فبأي آالء الوالة تکذّبان / شودنواخته می
کـه    اسـت »فبأي آالء ربکما تکـذبان « تقریبا همـان آیـه  »  فبأي آالء الوالة تکذبان   « تعبیر

هاي بسیار و استبداد وخفقـان  هاي فراوان الهی است اما در اینجا بیانگر عذاببیانگر نعمت 
لـذا بـراي حفـظ      ! پندارنـد کم بر کشورهاي عربی است که خود را خـدا مـی           بسیار زیاد حا  
کار رفته و انتقال نـوع طنـز ناسـازوار موجـود در شـعر، بهتـر اسـت        هاي به آهنگ و واژه  

  .عینا به زبان فارسی منتقل شود ترجمه نگردد و
تنی اسـت  هایی که بیانگر بینامتوان در ترجمه عبارتی یا واژههمچنین از این راهکار می   

احمـدمطر نیـز از جملـه     .کار رفته است، بهره بـرد  اما عینا از زبان دیگري در متن شعر به        
ها و عبارات زبان انگلیسی را در شعر خود به کـار بـرده          شاعرانی است که برخی از واژه     

  :شوندها به دو دسته تقسیم میاین گونه واژه .است
 ديکور، ،كديالکتي(وشته شده است، مثل    حروف عربی ن   اي که با  الفاظ معرب شده   )الف

  ...)بيبسی
قصیده هماهنـگ   قافیه با لحاظ وزن و از الفاظی که به زبان انگلیسی نوشته شده و    )ب
  .است

  :مثل). 137:1998غنیم،( برده است کاردر پنج جاي مختلف به این پدیده را شاعر
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تـشجب  ....................../ /جيري بثياب اإلحرام  / بيتاً أبيض / »البيت األسود «أری حول «
/ ٢: ١٩٩٧ مطـر، (» من سابع ظهر/ MADE INUSA/وتنادي جلهاد عذري/ ذلّ االستسالم

١٧٠-١٧١.(  
ننگ اطاعت /......................../ گرددکه بالباس احرام می /کاخ سفیدي را دیدم  / گرد کعبه (

از  /   MADE IN USA/خوانـد فرا مـی  )آسمانی(وبه یک جهاد پاك / کندرا محکوم می
  ) ).نسل(هفت پشت 

آشنا هستند و این تعبیر با آن فرهنگ  Made In U.S.A: چون عموم مردم با عبارت 
کار رفتـه در مـتن شـعري، موجـب انتقـال      اقتصادي بینامتنی دارد، لذا حفظ اصل زبان به       

  .گرددکار رفته همراه با طنز آن میزیبایی بینامتنی به
کـار  در این راهکار مترجم بینـامتنی بـه  ): Omission allusive( ححذف تلمی. 2-1-8

عنـوان  به .کند و نه به مفهوم آندرواقع نه به لفظ بینامتنی اشاره می  کند؛رفته را حذف می   
 الشعب مل يبق يف جسمه موضع صاحل      كذل/ امل« :مثال در ترجمۀ قطعه  شعر زیر از احمد مطـر          

  ).٤/١٥٤: ١٩٩٢ مطر،( »!لألمل
  در جـسم آن ملـت جـایی    : (معنـا را چنـین ترجمـه کنـد      )امل(تواند با حـذف     مترجم می  

   سـورة بقـره   2 و 1مـتن عربـی ایـن قطعـه بـه آیـۀ          ). سالم براي درد بـاقی نمانـده اسـت        
آن هـیچ  ] حقانیـت [ایـن اسـت کتـابى کـه در     .امل( )ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمـتِقني  / امل(

بینامتنی دارد، امـا در شـعر احمـد مطـر            ) هدایت تقواپیشگان است   ۀمای] و[دى نیست   تردی
 درد است نه حروف الف، الم ، میم واگـر بـه درد ترجمـه گـردد بینـامتنی آن       )امل(منظوراز  

اي کـه   رو اگر مترجم توضیح اضافی ندهد و فقـط بـه حـذف واژه             از این . شودترجمه نمی 
رود، بسنده نماید، نتوانسته زیبایی مفهـوم شـعر را         شمار می متن اصلی نشانۀ بینامتنی به    

آیـد و بـه   هاي مترجمان به حـساب مـی    این امر یکی از ضعف     .به زبان مقصد منتقل نماید    
هنگام استفاده از این روش ممکن است مترجم نتواند معناي حقیقی شعر را بهزبان مقصد         

  . انتقال دهد
ـ   جایگزینی تلمـیح بـا   .2-1-9  Replacement by a( اص زبـان مقـصد  تلمـیح خ

performed TL item :(»اي که براي هر دو فرهنگ آشناست، براساس این روش انگاره
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یعنی بـا   ). 16: 1390احمد گلی و منبري،     (» شوددر دو زبان با تصاویري متفاوت ارائه می       
آن در یابی تقریبی میان مضمونی در زبان مبدأ و مـضمونی مـشابه یـا نزدیـک بـه        معادل

در واقـع توجـه بـه       . توان تأثیري مشابه در ذهـن خواننـدگان ایجـاد کـرد           زبان مقصد می  
هـا، مترجمـان را بـه اسـتفاده از ایـن روش           هاي فرهنگـی و زبـانی ملـت       مخاطب و تفاوت  

خـاطر  امـا بـه   سازي را به کار ببرند؛کند تا بتوانند در ترجمۀ خود نهایت شفافتشویق می 
در اشـعار احمـد     ها،ی و فارسی وتشابه فرهنگی بین ایرانیان و عرب        ارتباط بین زبان عرب   

  .مطر موردي جهت استفاده از این راهکار یافت نشد
 گاهی مترجمـان بـراي   ):Combination of strategies( ترکیب راهکارها .2-1-10

  تـوانیم راهکـار   مـثالً مـا مـی   : برنـد ترجمۀ بینامتنی لفظـی چنـدین راهکـار را بـه کـار مـی            
بـدین  . توضیح صریح و راهکار رها کردن بدون ترجمه را در ترجمۀ یک عبـارت بیـاوریم           

باشد، آن بینامتنی ) عربی(کار رفته در متن مبدأ، غیر از زبان مبدأ       شکل که اگر بینامتنی به    
را با همان زبان، به زبان مقصد انتقال دهیم، و با بهره گرفتن از راهکار توضـیح صـریح،              

. تن و منبع بینامتنی را خارج از متن، در یادداشتی به خواننده انتقال دهیم           ترجمۀ فارسی م  
  :مانند
/ لن يکون مـذهيب   ...ال/ .../ ومذهب يذهب باملذهب  / هذا مذهب الالمذهب  / ياموالي:فقلت«

صل، إذن ، / ?you want to be really happy وقال يل بالعريب/ فهيأ الفتوی لقتلي عامداً
  ).٣/٥٩: ١٩٨٩ ،مطر(» !علی النبی

/ ... / کنـد آیینی که این آیـین را نـابود مـی         / این آیین بی دینی است    / اي سرورم : گفتم(
 you want!:وبه عربی، به من گفت/ عمداً فتواي قتل مرا داد/ شودهرگزاین، آیینم نمی...نه

to be really happy? 7 /پس، بر پیامبر درود بفرست.(  
ا فرهنگ عامۀ زبان انگلیسی که بیانگر خوشحالی فـراوان          کار رفته ب  عبارت انگلیسی به  

 در مـتن عربـی   »النيب« بـا واژة » happy« در اینجا واژة. از یک حادثه است، بینامتنی دارد    
آوا است، لذا در متن شعري نوعی تهکم و طنز دارد کـه در ترجمـه بـا تغییـر حـداقلی،                    هم

مچنـین ترجمـۀ عبـارت انگلیـسی در     یعنی؛ گذاشتن عالمت تعجب در برابـر واژة عربـی، ه      
تـوان  اضافه بـر ایـن مـوارد مـی    . پاورقی، چند راهکار با هم در ترجمه استفاده شده است    



 55     »لپی هالم«س مدل انتقال معنا و بینامتنی براسا  قالت سریه شیخی، فرامرز میرزایی

  

توضیح آشکاري هم داد که از وي خواسته اسـت خوشـحال هـم باشـد وبـر پیـامبر هـم                      
و » بـه عربـی گفـت   «ناسـازوار بـین   . صلوات بفرستد که تازه فتواي قتـل او را داده اسـت      

  .ت انگلیسی به عنوان گفته، اشاره کردعبار

  گیرينتیجه

نیاز بـه   ها نشان داد که اکثر این راهکارها درصورتی که در فضاي مورد   بررسی -
کـار رفتـه،   مترجم باید با آگـاهی از نـوع بینـامتنی بـه       . مفید و مناسب است    کاربرده شود، 

 .راهکار مناسب را مشخص نماید

و توضـیح صـریح در   » بینـامتنی علـم  «م در   آید که راهکـار حفـظ اسـ       به نظر می   -
زیرا در این دو راهکار همـۀ   . ترباشدکارهاي ارائه شده، مناسب   از بین راه  » بینامتنی لفظی «

چنـین موجـب   کار رفته در متن شعري مبدأ، پی خواهند برد و هـم         مخاطبان به بینامتنی به   
 .گرددها از مبحث اصلی میتمرکز بیشتر  و عدم خارج شدن آن

: استفاده از دو راهکار یاد شده ممکـن اسـت بـا معـایبی همـراه باشـد؛ از جملـه                     -
لذا بهتر است مترجم  تـالش نمایـد تـا ایـن     . هاها، یادداشت ها، پاورقی طوالنی شدن مقدمه  

 .ها را برطرف کندنقص

مگـر در   رسـد، راهکار مناسبی به نظر نمـی » بینامتنی علم« راهکار حذف اسم در      -
-جم احساس کند که  حذف نام خاص آورده شـده در مـتن شـعري، هـیچ        مواردي که متر  

 .  گونه تاثیري در معنی وزیبایی آن ندارد

حـذف  «،  »جایگزینی تلمـیح بـا تلمـیح زبـان مقـصد          «،  »تغییر حداقل « راهکارهاي   -
نمایـد، زیـرا بـا    خیلـی مناسـب نمـی   » رها کردن تلمیح به صورت ترجمه نـشده     «و  »  تلمیح

ي بینامتنی در اشعار احمد مطر، درك کامل اشعار وي بدون شناخت و          توجه به نقش کلید   
هـا باعـث   بنابراین اسـتفاده از ایـن روش      . ها مقدور نیست  فهم بینامتنی به کار رفته در آن      

شود مـتن  این امر باعث می. گرددعدم برداشت منسجم و کامل مخاطبان از متن اصلی می 
ندة زبان مبدأ را براي خوانندگان زبـان مقـصد    ترجمه شده نتواند درکی مشابه درك خوان      
-که مقید به زیبایی کـالم باشـد، مـی   ها،  بی آنبه ارمغان آورد و مترجم نیز در این روش     
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مخاطبان این نوع . اي دقیق و نزدیک به متن عرضه کند و به آن وفادار باشد          کوشد ترجمه 
ح باالیی از دانش فرهنگی، ادبـی  گیرد که از سط  اي را در برمی   ها تنها قشر فرهیخته   ترجمه

 . و بینامتنی برخوردارند

  هانوشتپی

1. Intertextuality 
  .سرراهی این فتنۀ. 2

هاي قرآنی یعنی داستان هابیل و قابیل و کـشته شـدن       این قصیده به یکی ازداستان    . 3
 .هابیل به دست قابیل اشاره دارد

 .تنها دلیل همین است.  4

 .یوسف در چاه نفت. 5

آخـرین  ]:وآخر دعـواهم أن احلمـداهللا رب العـاملني   [ سورة یـونس     10مقایسه کنید با آیۀ     . 6
  . هاستدعایشان این است که ستایش همه از آن خدا، پروردگار جهان

 . و به خدا وامی نیکو بدهید]:وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً[ مزمل 20و نیز آیۀ 

  !!خواهید واقعا خوشحال شوید؟شما می. 7
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