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 وفاداری، بازآفرینی یا آفرینش ادبی در ترجمۀ شعر
 ای شعر جامی و شعر فرزدق در مدح امام )بررسی مقابله

 () (سجاد

 نرگس انصاری
 المللی امام خمينی، قزوین، ایران عربی دانشگاه بيناستادیار زبان و ادبيات 
 (86/88/6867؛ تاریج پذیرش: 09/68/6861)تاریج دریافت: 

 چکیده

سره رویکررد متمرایز و مررتبط در ترجمره اسرت كره در        « آفررینش ادبری  »و « برازآفرینی »، «وفاداري»
برراي برازآفرینی بره     شود. وفراداري، شرر  ضرروري    هاي مختلف معنایی، شکلی و لقنی اال  می ویه

آید و بدون بازآفرینی، ترجمه در زبان میصد رسرایی وزم را نردارد. آفررینش ادبری نيرز بردون        شمار می
هاي زبانی و یرا   دهد كه در بسياري از ویه رعایت ال  وفاداري و فراتر از بازآفرینی، اثري بدیع ارائه می

ادبيت متن، بيش از دیگر انواع متون مشرهود اسرت،   واسطة  اتی معنایی، متفاوت از آن است ودر شعر به 
هرراي  ویررژه اگررر مترررجم شراعري اهرر  ذوق باشررد. پررژوهش ااضررر ترالش دارد بررا اسررتفاده از تقليرر    بره 

اسرت،   سرروده  )ع(شناختی، اثر منظوم جامی را كه به تأثير از اثر فراخر فررزدق در مردح امرام سرجاد      سبک
ثر جامی و نيرز تمایزهرا و اشرتراكات دو اثرر در اروزب معنرایی،       هاي ا بررسی نماید تا با توجه به مشخصه

لوري و زیباشناختی،  گونگی و ميزان وفاداري، بازآفرینی و آفرینش ادبری شرعر وي از شرعر فررزدق     
ر تقليلری، در برخری مروارد نيرز روش آمراري را در پريش        روشن شود. پژوهش ضمن رویکرد تولريفی 

داري جامی از متن اللی مشخص گردد. برا توجره بره تمایزهراي      امانتخواهد گرفت تا ميزان ابداع و یا 
بارز شعر جامی و فرزدق در ویة آوایی، واژگانی، بالغی، عاطفی و نقروي، اثرر جرامی نره یرک ترجمرة       

اي به مثابة آفرینش است كه در سط. كلّی مرتبط به یکدیگر اسرت، امرا    وفادار به متن مبدأ، بلکه ترجمه
 ها در سط. جزئی و ابيات برقرار نيست. ين آنرابطة متناظري ب

 ترهم ، وفا اری، بازآفرینی، آفرینش ا بی، شعر هانی، فرز ق. واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        

 E-mail: narjes_ansari@yahoo.com 
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 مقدمه

یرابی   متن ادبی با توجه به كاركردهاي خاد خود، بيش از هر متنی مترجم را در معرادل 
متن ادبی در ماهيرت، یرک   »تن سازد؛  راكه بنا بر ادبيت م و انتیال معنا با دشواري روبرو می

هرایی   ها با شريوه  ها، تکنيک یافته نيست، بلکه تیریباً از انواع گوناگون، نوشته شک  و سازمان
: 6878)وبستر، « هاي گوناگونی تركيب وتفسير شوند توانند به شيوه است كه می تشکي  شده

ب نبرودِ تفسرير و   (. این همان ویژگی  ندلدایی و ندمعنایی آثار ادبی است كه موجر 688
تنيدگی شرک  و معنری در مرتن ادبری و معنرایی كره از        شود. درهم ترجمة واادي از آن می

هراي بسرياري در انتیرال     شود، مترجم را با مقدودیت  ينش خاد لورت ادبی اال  می
زیررا مسرلماً كرافی نيسرت كره خواننرده فیرط بدانرد نویسرنده  ره           »سرازد؛   معنی مواجره مری  

: 6816)نجفری،  « اسرت  ه همان اندازه نيز مهم است كه بداند  گونره گفتره  است، بلکه ب گفته
واسرطة اهميرت معنری،      (. بنابراین، برخالف دیگر متون، اعم از علمی، تاریخی و... كره بره  7

تواند با گذر از شرک ، تنهرا بره انتیرال معنری اكتفرا كنرد، در ترجمرة مترون ادبری            مترجم می
. از طرفی، ادبيت متون ادبی نيرز مراترب مختلفری دارد و    توان شک  را فداي مقتوا كرد نمی
هراي جهران خرارج     هاي نظرام زبران مبردأ از مصرداق     هر اندازه مدلول»شک در متن ادبی  بی

هاي نویسرنده كمترر خواهرد     فاللة بيشتري گرفته باشد، امکان دستيابی مترجم نيز به انتخاب
دهندب خود و نيرز   ر بنا بر عنالر تشکي ( و در ميان انواع ادبی، شع613: 6866)لفوي، « شد

 فرایند آفرینش آن، بيش از همه با جهان واقعی متن فالله دارد.

گيرد، بایرد بره توليرد اثرري ادبری منجرر        پيش میارهایی كه مترجم شعر در ترجمه راهک
هرا مطررح    داري و وفراداري را در ایرن نروع ترجمره     اي كه موضوع ميزان امانرت  شود؛ مسئله

. پرژوهش ااضرر ترالش دارد پرس از تبيرين سره رویکررد وفراداري، برازآفرینی و          سرازد  می
ر آماري و بر اساس برخری نظریرات    ر تقليلی آفرینش ادبی در ترجمة شعر، با روش توليفی

اي  شناسی، همچون معادلة بوزیمان، معادلة جانسون در تنوع واژگانی به بررسی میابلره  سبک
هجري بپرردازد كره بره ترأثير از شرعر معرروف        6شاعر قرن ادبيت در اثر عبدالرامن جامی، 

 است. سروده شده )ع(فرزدق در مدح امام سجاد 
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 های پژوهش . پرسش1

هاي عاطفی، لوري و سبکی متن الرلی را بره اثرر خرود منتیر        ر جامی  گونه ویژگی
 است  كرده

ناختی آن برا  هاي اثر جامی و ميزان تعادل معنرایی، لروري و زیباشر    ر با توجه به مشخصه
 است  هاي وفاداري، بازآفرینی وآفرینش ادبی  گونه در آن نمود یافته اثر اللی، مؤلفه

 . پیشینة پژوهش2

وار در برخری آثرار اروزب ترجمره      بازآفرینی و آفرینش ادبی به لورت پراكنده و اشاره
ترجمرة  مسرئله را در  ایرن  است، اما كمتر اثري به لورت جامع، مسرتی  و تطبيیری    ذكر شده

از سرميه  « برازآفرینی جملره  »اسرت؛ از جملرة ایرن آثرار عبارتنرد از: میالرة        شعر بررسی كرده
است. برا توجره بره عنروان میالره،       (  اپ شده96)شمارب  مترجمروي كه در فصلنامة  زنده دل

بازآفرینی سربک  »رویکرد مؤلف بررسی موضوع در نظام زبانی به لورت كلی است. میالة 
از مجدالدّین كيوانی كه در قالب بقث نظري به عوامر  تأثيرگرذار   « ن میصدمتن مبدأ در مت

رسد كه با توجره بره تفراوت     پردازد و پس از بقث به این نتيجه می گيري سبک می در شک 
تواند به متن اللی نزدیک شرود. در براب    هاي فردي سبک، ترجمه تنها می ها و تفاوت زبان

ها تنها یرک   هميت دو شاعر در دو زبان و جایگاه ادبی آنرغم ا دو اثر مورد بررسی نيز علی
از مقمود انوار است كره  « ترجمة منثور و منظوم و شرح قصيدب ميمية فرزدق»میاله با عنوان 

است. در این میاله، معرادل   در مجلة دانشکدب ادبيات دانشگاه تهران  اپ شده 6893به سال 
است، بردون اینکره توضري. یرا      ربی آن ذكرشدهشعر جامی در برخی موارد در برابر اشعار ع

داده شود. سپس واژگان و الرطالاات دشروار شرعر عربری      ر شيوب ترجمهبررسی خالی د
شود. از این رو، اثري كه به میابلة این دو شعر بپرردازد و ميرزان انطبراق و     توضي. و تبيين می

 ها را میایسه كرده باشد، وجود ندارد. تعادل زیباشناختی آن
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 وفاداری، بازآفرینی و آفرینش ادبی در ترجمة شعر .3

وفاداري، بازآفرینی وآفرینش ادبی سه رویکرد متفاوت مترجم در ترجمة شعر است كه 
گيررد و برا توجره بره      هاي مختلف معنا، لفظ، سبک، تصویر، لقن و... لورت مری  در اوزه

اه ممکرن اسرت   شرود كره گر    ميزان تعدی  مترجم در هر یک، نوع رویکرد او مشرخص مری  
اي از سره رویکررد مرذكور باشرد. امرا اینکره در ترجمرة شرعر، كردام           روش ترجمه، آميخته
شود مترجم به ترجمة موفق دست یابد و اثررش نزدیکتررین تطرابق را برا      رویکرد موجب می

نظران اوزب ترجمه است. وفاداري یرا رعایرت    متن اللی داشته باشد، مورد اختالف لااب
از واژگانی است كه برخی با تأیيد آن، مترجم را ملرزم بره رعایرت امانرت      امانت در ترجمه،
داننرد. البتره    كنند و برخی نيز وفاداري به متن اللی را مرانع ترجمرة موفرق مری     در ترجمه می

انرد و   و شرک  اثرر دانسرته    برخی موافیان نيز ادود وفاداري در ترجمه را مقدود به لورت
تنهرا نروع براارزش    »دانند. از نظرر مروریس كرالول،     ن میدر مقتوا و مضمون آ برخی دیگر
(. ویا پانرد الرطالح   603: 6877)دابلنه، « بودن ترجمه است "مضمون به مضمون"وفاداري، 
« كار گرفت تا فضا و نيز معناي ال  را نيز در بر بگيرد تر به در مفهومی گسترده»وفاداري را 
در ترجمه، مترجم اولویت خود را در انتیال معنا (. در این نوع امانتداري 83: 6838)گنتزلر، 

داند، هر ند موجب از دست رفتن بخشی از شک  و ساختار اثر شود. اما گروهری دیگرر     می
ترجمرة  »گوینرد:   داننرد و مری    پردازان وفاداري را معادل رعایت امانت در شک  مری  از نظریه

« يرات، به مرتن الرلی نزدیرک باشرد    اي است كه از نظر لفظ، شيوب بيان و تعب وفادار، ترجمه
توان معرادل ترجمرة لروري دانسرت كره در آن،       (. این تعریف را می69: 6869فر،  )خزاعی

مترجم مجاز به هي  دخ  وتصرفی در متن اللی وساختار آن نيست. نایردا ترجمرة لروري    
معتید اسرت   كند، البته خود را در میاب  ترجمة پویا به عنوان ترجمة وفادار به متن معرفی می

كه براي رساندن پيام به مخاطرب، دسرتکاري در ترجمره امرري ضرروري اسرت. در ترجمرة        
(. شرک   10: 6860جو،  )لل.« ناپذیر است وفاداري به لورت كالم، اللی عدول»لوري، 

هاي ادبيت متن است كه از این دیدگاه باید در زبان میصرد   و لورت متن ادبی، همان جلوه
ر ایررن نرروع ترجمرره، اگررر مترررجم شرررایط و موقعيررت زبرران میصررد و  افررظ شررود. طبيعترراً د
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هاي آن را با زبان مبدأ در نظر نگيررد، پایبنردي بريش از ارد بره شرک  زبران الرلی،          تفاوت
 سازد. اللّفظی كرده، از روانی و رسایی خارج می ترجمة او را تقت

م را از اوج بره  وفراداري افرق نگراه متررج    »اما مخالفان وفاداري در ترجمره معتیدنرد كره    
گيررد... و بيشرترین زمينره را در درك غلرط از      كشاند و اعتماد به نفس او را می اضيض می

)اردادي،  « شرود  هاي سُست می ترجمه و در نتيجه، همين واژب وفاداري موجب توليد ترجمه
دانرد واز قرول    داري در ترجمة شعر را اشرتباهی فرااش مری    امانت»(. تایلر نيز 07ر01: 6869
داري در اروزب كسرانی باشرد كره برا موضروعات        بگذارید امانرت »نویسد:  جان دنهام میسر

اي به هنگام انتیرال   واقعی یا موضوعات اعتیادي سروكار دارند، اما شعر...  نانچه روح تازه
(. 80: 6878)هرانتزمن،  « جان از آن باقی نخواهد ماند در آن دميده نشود،  يزي جز پيکر بی

زیررا اگرر   »شرود كره وفراداري در ترجمرة شرعر، منتفری اسرت؛         ن مدعی میلفوي نيز با ییي
مترجمی ادعا كند دقيیاً منظور شاعر را به زبانی دیگر برگردانده، همزمان برا ایرن ادعرایش،    

(. برر ایرن اسراس،    603: 6833)لفوي، « است مدعی است كه آنچه ترجمه كرده، شعر نبوده
برد و در ترجمة شعر، متررجم بایرد    را از بين می وفاداري در ترجمة شعر، هویت و روح شعر

یکی از دو رویکرد بازآفرینی و یا آفرینش را برگزیند كه این دو نيز از نظر ميزان انطباق برا  
گردند. از ایرن روسرت كره     هاي معنایی، شکلی و... از یکدیگر متمایز می متن مبدأ در اوزه
آید. او معتید اسرت اساسراً وفرادار     شمار می ترجمه فی نفسه یک آفرینش به»از نظر بنيامين، 

 (.66: 6860)بابک معين، « تواند اق مطلب را ادا كند ماندن به متن مبدأ، نمی

مترجم نه فیرط سراختار   »بازآفرینی، اد واسط وفاداري و آفرینش ادبی است كه در آن 
یرک ميران    بره  نویسد، به طوري كه تطابق یک جمله، بلکه مفهوم جمله را از منظري دیگر می

رود... و میصرود از برازآفرینی، كمرک بره      شرده از برين مری    اركان متن اللی و متن ترجمره 
(. آنچره در برازآفرینی   690: 6869روي،  زنرده  )دل« تر كردن و بومی كردن مرتن اسرت   روان

گردد، شک  و ساختار اثر است و آنچه از مرتن الرلی    شود و متمایز از متن مبدأ می خلق می
ماند، معنا و مقتواست. در ایيیت، مترجم در بازآفرینی، به منظور انتیال لرقي. و   باقی می

روان معنا به مخاطب خود، ضمن وفاداري كام  به معناي متن مبدأ، با توجه بره سراختارهاي   
معنرایی،    زند. از این روست كه وفراداري  زبان میصد، دست به بازآفرینی در اوزب شک  می
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شود و مرز تمایز آن با آفرینش ادبی است كره الر  وفراداري     ب میوزمة بازآفرینی مقسو
كدگذاري مجدد است، به طوري كه مفاد كرد مبردأ در كرد    »در آن جایی ندارد. آفرینش، 

ویرژه متررجم مرتن ادبری و      (. بدون شک مترجم، بره 31: 6879)مختاري، « میصد ایجاد شود
لب و ساختاري بردیع و در عرين ارال،    شعر براي آفرینش خالق یک اثر باید مقتوا را در قا

زیبا و جذاب ارائه دهد و وزمة این كار، داشتن قریقه و ذوق ادبی است كه ناقردانی  رون   
و دابلنره،   00: 6819انرد )رك؛ پورجروادي،    آربري و موریس كالول نيز آن را تأیيد كررده 

د، دهر  ی رخ نمری (. برخی مترجمان و منتیدان معتیدند در ترجمة شرعر برازآفرین  603: 6877
و اثري بردیع در زبران خرود خلرق كنرد؛ بره عبرارت دیگرر، در          بلکه مترجم باید شاعر باشد

بره هري    »گویرد:   گيرد. لرفوي مری   آفرینش ادبی، معنا نيز دستخوش ت يير و تعدی  قرار می
گيرد، بلکه معتیدم ترجمة خلرق اثرر    عنوان اعتیاد ندارم كه در ترجمه بازآفرینی لورت می

پرذیرد   (. سپس وي در ترجمة غيرادبی نيز وفاداري را نمری 06: 6838)لفوي، « استجدید 
و معتید به بازآفرینی است. البته در جاي دیگر، او شررایط انتیرال از برازآفرینی بره آفررینش      

هر اندازه از زبان علم به سمت زبان شعر گذر كنريم، امکران   »كند كه  ادبی را  نين تبيين می
هاي نویسنده كمتر خواهد شرد و در نتيجره، برازآفرینی جراي خرود را بره        بدستيابی به انتخا

 (.671: 6866)لفوي، « آفرینش خواهد داد

 ای دو اثر . بررسی مقابله4

 . وفاداری یا بازآفرینی در محتوا1ـ4

كنرد كره    دهندب متن اسرت. وفراداري در ترجمره اقتضرا مری      مقتوا از عنالر مهم تشکي 
ا رعایت امانت، معنری را آنگونره كره هسرت، بره زبران مبردأ منتیر          مترجم در اوزب مقتوا ب

شرود، امرا در مرتن     سازد. در متن علمی نيز ساختار، ابزاري براي انتیرال معنری مقسروب مری    
شود و هر گونره هنجرارگریزي در زبران     ادبی، بخشی از مقتوا در نتيجة شک  اثر اال  می
مطررح اسرت در ایرن نروع مرتن كره الر          معيار، در معنا تأثيرگذار است. ارال ایرن سرؤال   

هاي  شناسی در درجة اول اهميت قرار دارد، آیا وفادار ماندن به زبان مبدأ تنها ویژگی زیبایی
شرود و یرا متررجم ملرزم بره رعایرت امانرت در انتیرال          سبکی و زیباشناختی اثر را شرام  مری  
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ناپذیر و مؤثر  جزء جدایی شک شک  و مقتوا در متن ادبی دو باشد  بی مایة اثر نيز می درون
سرازد.   در یکدیگر هستند كه هر گونه ت يير در یک جرزء، دیگرري را دسرتخوش ت ييرر مری     

توان در دو سط. كلّی پيام و هدف اللی شراعر   شعر فرزدق و اثر جامی را از نظر مقتوا می
 و نيز ابيات شعري و مفاهيم جزئی بررسی كرد.

بيرت در مردح    06جري، قصيدب ميمية خود را در فرزدق شاعر برجستة قرن اول و دوم ه
 )د(است و در آن، به اولاف و مناقب ایشان و خاندان پيرامبر  به نظم درآورده )ع(امام  هارم
بيرت   76زبان قرن نهم، قصريدب فررزدق را در    است. عبدالرّامن جامی، شاعر فارسی پرداخته
اجمری دو شرعر بایرد گفرت:      اسرت. در براب تفراوت    به رشتة نظم درآورده مثنويدر قالب 
روایتی از ميميرة   09تا  60بيانگر بافت موقعيتیِ سروده شدن ميميه است، ابيات  66تا  6ابيات 

كند. البته وي  رویدادهاي پس از سروده شدن ميميه را نی  می 76تا  01فرزدق است، ابيات 
توایی شرعر فررزدق   بيت معادل مق 88كند. بنابراین، فیط  در این ابيات، اسد را نکوهش می

است. اشاره به زمينة فرامتنی علت نظم شعر، ماجراي زندانی شدن و دریافرت لرلة شراعر از    
اسرت. بنرابراین،    هایی است كه جامی به ذوق شاعرانة خود بر متن الرلی افرزوده   امام، بخش

معنا در شعر فارسی، اال  فقوا و بافت متنی و بافت فرهنگی و اجتماعی اثر است و بخش 
تردید باید نوعی آفررینش   بيت و بيش از بخش اللی آن است، بی 83ربو  به زمينه را كه م

اسرت و از نظرر    ادبی شاعر مقسوب كرد، هر ند این ابيرات سربک روایری بره خرود گرفتره      
نماید. البته در انتیال معناي بخش اللی نيز جرامی   عاطفه و قدرت تخي   ندان برجسته نمی

است. از این رو، در سط. ابيات و مضامين جزئری نيرز نبایرد     مودهتصرف بسياري در مقتوا ن
جامی را وفادار مطلق به متن اللی دانست. بنابراین، وفاداري او به متن الرلی نسربی اسرت؛    

اسرت؛ از    راكه مثنوي جامی تعداد  شرمگيري از ابيراتِ قصريدب فررزدق را پوشرش نرداده      
 جمله:

 قٌبِکَفِّررررهِ خَيْررررزُرَانٌ رِیقُررررهُ عَبِرررر »
 دِهِتَشَررهُّ یمَررا قَررالَ: وَ، قَررطُّ إوَّ فِرر   

 

 عِرْنِينِررهِ شَررمَمُ مِررنْ كَررفِّ أَرْوَعَ فِرری  
 «التَّشَررررهُّدُكَانَتْ وَفهُ نَعَررررمُ  لَرررروْوَ

 (.968م.: 6637)فاعور،                     
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تا پایان شعر عربی است كه اجم زیادي از  80نمود بارزتر این اذف مقتوایی، از بيت 
اسررت. بنررابراین، جررامی ضررمن افررزودن بخشرری بررر مقترروا،  ين در نظررم فارسرری نيامرردهمضررام
هرا را بایرد آفررینش ادبری خرود شراعر        است. این بخرش  هاي مهمی را نيز از آن كاسته بخش

دانست. در مواردي نيز كه تا ادي انطباق معنایی وجرود دارد، شراعر از ایجرازگویی عربری     
است و اثرر وي   ایی متعدد، دست به بازآفرینی مضمون زدهو با افزایش معن است فالله گرفته

تعادل معنایی كام  با متن اللی ندارد؛ به عنوان نمونهف جامی در ترجمة این بيت فررزدق  
 گوید: كه می

 هُمْ دِیررنٌ وَبُ ْضُررهُمُمِررنْ مَعْشَررر  اُرربُّ »
 

 «كُفْرٌوَقُرررررْبُهُمُ مَنْجرررریت وَمُعْتَصَررررمُ 
 (.960همان: )                                

و با افزایش و اتی ت يير معنرایی از رعایرت امانرت     است سه بيت زیر را به اطناب سروده
شده در شرعر در مرتن عربری وجرود      هاي مشخص است. بخش فالله و دست به آفرینش زده

 ندارد:

 برلرنردآیيرنن مرعرشرر آ هرسرت از»
 وفرراق  لردق وارب ایشران دلري  

 جررالل  عرلررو و  ةرایرر پرقررربررشران 
 

 ريريرنكرره گررذشررتررنرد ز اوج عرلّ 
 نفرراق  رض ایشران نشران كفرر و  بر

 «ضررالل  و عرترروّ ةبرعردشرران مرایر
 (.087: 6873)جامی،                       

ي از بازآفرینی و آفرینش معنرایی اسرت.   ا ختهيآمبنابراین، در این بخش، رویکرد جامی 
اسرت؛ بره عنروان     با اذف بخشی از مضمون  ند بيت را در هم ادغام كررده شاعر گاهی نيز 

عربری دانسرت كره بره ترتيرب ذكرر        67و 1تروان تركيبری از بيرت     مثال بيت از جامی را مری 
 شود: می

 او مصرررردر دایررررت اررررق  جرررردّ»
 
 ی رَسُرررولُ اللَرررهِ وَالِررردُهُلَرررهَرررذَا عَ»

 مِرررنْ رَسُرررولِ اللَرررهِ نَبْعَتُرررهُ  ةٌمُ ةةةتَقَّ
 

 «ان مرصردري شرده مرشرتررق از  رن 
 (.081همان: )                               

 اوُمَررمُ يأَمْسَررتْ بِنُررورِ هُرردَاهُ تَهْتَرردِ 
 «خِرريمُ وَالشِّرريَمُ طَابَررتْ عَنَالِرررُهُ وَالْ 

 (.968م.: 6637فاعور، )                 
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در شرعر جرامی    تروان  یمر همچنين است در بیية ابيات، به طوري كره كمترر مضرمونی را    
یی كره بيشرترین تعرادل    هرا  نمونره یافت كه تعادل كام  با شعر عربری داشرته باشرد؛ از جملره     

 به بيت زیر اشاره كرد: تواند یممعنایی را دارد، 

 یُ ْضِی اَيَراءت وَ یُ ْضَری مِرنْ مَهَابَتِره    »
 
 خلرررق ازو نيرررز دیرررده خواباننرررد  »

 سرررربیت تبسّررررم او  نيسررررت برررری 
 

 «اِررررينَ یَبْتَسِررررمُ فَمَررررا یُکَلَّررررم إِوَّ 
 (.همرران)                                       

 كرررررز مهابرررررت نگررررراه نتواننرررررد
 «خلررررررق را طاقررررررت تکلررررررم او

 (.081: 6873جامی، )                    

)برازآفرینی   هرا   یتعرد )آفررینش معنرایی( ونيرز     هرا  شیافرزا و  هرا  كاهشباتوجه به اجم 
از سه روش بوده،  يا زهيآممانتداري معنایی، رویکرد او معنایی و مقتوایی( و اندك موارد ا

 از دو رویکرد دیگر است. تر برجستهاما آفرینش ادبی 

 . بررسی میزان وفاداری یا بازآفرینی سبکی2ـ4

با توجه به ماهيت و كاركرد متن ادبی، مترجم نيز ضرمن ترالش برراي گرزینش درسرت      
میصد منتی  كند ترا از نظرر تأثيرگرذاري برا      هاي سبکی و لوري اثر را به زبان باید ویژگی

توان ترجمة وفادارانة مترجم  متن مبدأ، اثري متعادل بيافریند. تعادل زیباشناختی دو اثر را می
اي وفرادار نيسرت و وفراداري آن     برشمرد. با توجه به تعادل مطلق بين دو زبان، هري  ترجمره  
هراي آوایری،    سرط. سربکی در ویره   نسبی خواهد برود. در ادامره، شرعر جرامی و فررزدق در      

 شود. اي می واژگانی، تركيبی و بالغی بررسی میابله

 . الیة آوایی3ـ4

هراي شعراسرت. عنالرر سربک، عاطفره و خيرال را        تررین شاخصره   عنصر موسيیی از مهم
توان با شدت و ضعف متفاوت در دیگر متون ادبی نيز یافت. از دیدگاه شفيعی كدكنی،  می

يیی خصوليت برجستة شعر و نخستين عاملی است كه موجب رسرتاخيز  كاربرد وزن و موس
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(. انيس نيز همرين مفهروم را تکررار كررده،     3: 6831شود )ر.ك؛ شفيعی كدكنی،  ها می واژه
عامر  افرزایش توجره مخاطرب و ايرات بخشريدن مضراعف بره         »معتید اسرت كره موسريیی    

شده ناقدان قدیم عررب،  (. وجود این عنصر موجب 66: 6860است )ر.ك؛ انيس، « كلمات
در »همچون جااظ ترجمة شعر را به زبان دیگرر غيررممکن بداننرد؛ زیررا الگوهراي آوایری       

« هاي مختلف، نه تنها از نظرر نروع، بلکره از نظرر نیرش ارتبراطی خرود متفراوت هسرتند          زبان
(. به هر اندازه ظرافت اثرر ادبری و ميرزان برخرورداري آن از عنالرر      698: 6876پور،  )لطفی

آوایی بيشتر باشد، انتیال امانتدارانة آن به زبان میصرد نيرز دشروارتر اسرت. آميختگری آوا و      
ها، هماهنگی معنری و موسريیی    افزاید. از جملة این  الش هاي ترجمه می پيام نيز بر دشواري

ارتبرا    شعر است. وزن در سط. كلی شعر و نيز در سط. جزئی اییاع واژگان و اروف، بی
و عاطفة لااب آن نيست. بر این اساس، اشعار رثایی، غنرایی، اماسری و...    با مضمون شعر

برا توجره بره نروع مضرمون و عاطفرة خرود، متناسرب برا آواهرا و موسريیی خالری هسررتند و             
ها هجاهراي كوتراه بيشرتر اسرت، الیاكننردب االرت عراطفی شردیدتر و          هایی كه در آن وزن»

هرایی اسرتفاده    مراه برا ترأنی وآرامرش، از وزن   تر ه هاي مالیم تري هستند و براي االت مهيج
(. شرعر، سراختمان   017م.: 6611)الیرطراجنی،  « شود كه هجاهاي بلند در آن فزونی دارد می

منسجم و هماهنگی است كه هر جزء در آن باید در جایگاه خود و در ارتبا  با سایر اجرزاء  
 كار رود تا مخاطب را مجذوب خود كند. به

موسيیی شعر فرزدق و ترجمرة منظروم آن، اراكی از تفراوت وزنری       بررسی ویة بيرونی
هاست. شعر عربی در قالب قصيده و بقرر بسريط و شرعر جرامی در قالرب مثنروي و بقرر         آن

تفعله )مستفعلن فاعلن، مستفعلن فعلرن(   0است. وزن شعر عربی از تکرار  خفيف سروده شده
فارسری از سره تفعلره )فعالترن      اسرت و شرعر   و وجود زاافات در برخی ابيات شرک  گرفتره  

مفاعلن فعلن( كه این كوتاهی تفعله بر ریتم موسيیایی دو شعر تأثيرگذار است. در مجمروع،  
واسطة وجود هجاهاي بلندِ بيشتر نسبت به هجاهاي كوتاه، عاطفرة هيجرانی    در شعر عربی، به 

جمله بقور شرعري   یابد كه متناسب با مدح است. بسيط از و تند نيست و با آرامش ادامه می
هراي آن، نيراز بره نَفَرس طروونی دارد. مردح در        مختصّ زبان عربی است و به واسطة میطرع 

آیرد   میایسه با رثا و غزل، از جمله اغراض شعري است كه شاعر كمتر با آن به هيجان درمی
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شود. بنابراین، نيازمند ریتم برخوردار از شور و هيجان نيست  ود ار اضطراب وآشفتگی می
هاي بسيار اسرت، بررخالف شرعر هيجرانی كره مناسرب برا         هاي بلند و میطع و متناسب با وزن

انگيرزو عراطفی،    بقرهاي كوتاه است. میطع كوتاه خفيف، آن را متناسب برا مضرامين ارزن   
سازد. البته شعر جامی را بيشتر باید شعري توليفی دانسرت كره درجرة     همچون قالب رثا می

 ه اندك است.عاطفه در آن نسبت به مرثي

ساز در شعر و مکم  وزن آن اسرت. قافيره عرالوه برر      قافيه یکی دیگر از عنالر موسيیی
تأثير در شک  اثر، در معنی نيز مرؤثر اسرت و نیطرة اتکراي معنری ابيرات و یرا اتری شرعر را          

كراركرد برراي آن    69سازد. شفيعی كردكنی افرزون برر ترأثير موسريیایی قافيره،        برجسته می
جمله: كمک به تداعی معانی، الیاي مفهوم از راه آهنگ كلمات، تشخصری   ازشمارد؛  برمی
بخشد و... )برراي آگراهی بيشرتر، رك؛ شرفيعی كردكنی،       خاد هر شعر میبره كلمرات كه 

گذارد و شعر بخشی از  اثر می ت يير در قافيه، بر آوا و مقتوا از این رو، هر گونه (.10: 6831
ز طرف دیگر، رعایت امانت در قافية كلمات زبران مبردأ،   دهد. ا ماهيت خود را از دست می

امري دشوار و شاید غيرممکن است؛ زیرا نظام واژگانی و معنایی دو زبان منطبق بر یکدیگر 
است و ساختار كلمات از نظر لرفی و یا اتی معنایی متفاوت هستند، جرز در واژگران    نبوده

ت ييرر  »ز داشرته باشرند. برا ایرن ولرف،      مشترك دو زبان كه در عين اال، دولت یکسانی ني
كنرد )ر.ك؛   ت يير ایجاد مری « قرارگاه قافيه در نیش الگوي آوایی و در نتيجه، پيام كلّی شعر

(. این تمایز در شعر فرزدق و ترجمة منظوم آن كامالً مشهود اسرت و  690: 6876پور،  لطفی
ه در نتيجره، آن نیطرة تمركرز    جز در دو بيت، بیية ابيات قافية متفاوت از متن الرلی دارد كر  

 است: شاعر و واژگان مقوري شعر نيز متفاوت شده

 مريَشِرر سررتوده رِكررره برردین سررروَ  »
 
 تْررررهُ قُرررررَیْشٌ قَررررالَ قَائِلُهَرررراإذَا رَأَ»
 

 «مرَكَرر برررره نهایررت رسرريد فضرر  و  
 (.081: 6873)جامی،                     

 «الکَرررَمُ یَنْتَهِرریمَکَررارِمِ هَررذَا   یإلَرر
 (.960م.: 6637)فاعور،                  

عالوه بر قافيه، ارف روي نيز كاركرد معنایی وآوایی در شرعر دارد. در ایرن زمينره نيرز     
شعر عربی و فارسی تعادل ندارد و جرامی برا اسرتفاده از قالرب مثنروي كره در آن هرر بيرت،         
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ود، با تنوع آوایری  ش یماروف روي متفاوت از دیگر ابيات دارد و در هر دو مصراع تکرار 
ي از واردت  منرد  بهرره است، در االی كه شعر عربی برا   بيشتري دست به آفرینشی ادبی زده

كند. شفيعی كدكنی دربارب قالب  یمآوا درپایان ابيات، ااساس واادي را تا پایان شعر الیا 
هرا   يره قافتواند خود را بردان قرانع كنرد. عروض شردن       ینمطبع عرب »مثنوي معتید است كه 

گذارد و شنونده لذتی را كه از تروالی   ینمها  يهقافدوتا، مجالی براي باقی ماندن موسيیی  دوتا
(. بنرابراین،  069: 6831)شرفيعی كردكنی،   « بينرد  ینمر برد، در این قالرب   یمهاي قصيده  يهقاف

ي شعري متفاوت است و شاید ها قالبدر درك موسيیی  زبان عرب وزبان  یفارسذوق یک 
خوبی توانسته وزن خود را متناسرب برا ظرفيرت زبران فارسری برگزینرد.        امی بهبتوان گفت ج

وزم به ذكر است كه ردیف نيز به عنوان یرک مشخصرة غالرب در شرعر فارسری، در برخری       
 است. است و آن را از متن اللی متمایز ساخته كار رفته ابيات شعر جامی به

هرا و كراربرد    هرا و مصروت   متبخشی دیگر از توازن آوایی شعر، مربو  بره تکررار لرا   
برخی لنایع بردیعی  رون جنراس، ترلريع و... اسرت كره موسريیی درونری شرعر را شرک            

دهد. براي افظ ماهيت و تأثيرگذاري شعر و نيز افرظ تعرادل زیباشرناختی مرتن مبردأ و       یم
میصد، مترجم ملزم به رعایت امانت و انتیال این نوع موسيیی در ترجمه است. نبرودِ انطبراق   

آورد؛  یمي به وجود دار امانتهایی براي مترجم در  ام  دو زبان در این زمينه، مقدودیتك
هراي آوایری    گيرد و با گزینش  راكه شاعر در این نوع موسيیی نيز جانب معنا را در نظر می

خود به دنبال الیاي معناي خالی به مخاطب است. این آميختگی آوا و معنری در یرک واژه   
ي كره از نظرر معنرایی و آوایری در دو زبران برابرر باشرد و همران         ا واژهتن شود یاف یمموجب 

دولت و ظرفيت زبانی را داشته باشد، امري دشوار و یا اتی غيررممکن گرردد. بنرابراین، بره     
رسد كه مترجم در ترجمة منظوم شعر، راهکراري جرز برازآفرینی و یرا آفررینش اثرر        یمنظر 

اساس ظرفيرت زبران خرود، بخشری از موسريیی یرا معنراي        ادبی مستی  نداشته باشد؛ یعنی بر 
كررالم را از دسررت دهررد یررا برررآن بيفزایررد. لررفوي ایررن تصرررف مترررجم در مررتن الررلی را  

 (.631: 6866نامد )ر.ك؛ لفوي،  یمكاهی  آفرینی و نظم يهقافینی، آفر وزنیی از ها گونه

كراهی مشراهده    ظرم ینری و ن آفر نظرم یی از ایرن  هرا  نمونهدر بررسی شعر فرزدق و جامی، 
لدایی در شعر فرزدق برجستگی  ندانی ندارد، اما در عين ارال،   اروفی و هم شود. هم یم
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اسرت و برر جنبرة معنرایی و موسريیایی       كار گرفته شده در برخی ابيات، این ظرفيت آواساز به
است. در شعر جامی، بخشی از موسريیی درونری شرعر الرلی بره واسرطة ارذف         شعر افزوده
است؛ به عنوان نمونه، در بيت ذیر  كره معرادلی در     ابيات و مضامين از دست رفته بسياري از

 مثنوي جامی ندارد:

 هُمُر نْ قَردْ جَراءَ یَلْثِ  مَر الرُّكْنُ  لَوْ یَعْلَمُ»
 

 «مُالیَرردَ یا وَطَررمَررنْررهُ مِ مُیَلْررثِ لَخَرررَّ 
 (.960م.: 6637)فاعور،                   

قافية ميم كه خرود برار معنرایی دارد و برا تفراوت قافيره در        عالوه بر بناي قصيدب عربی بر
تروان شراهد    یمر ي را ا نمونره است، در بخش جزئی ابيات نيز  نين  شعر فارسی از دست رفته
نيز بر مقوري « یلثم»است. تکرار واژب  ( بار تکرار شده7هفت )« م»بود. در این بيت، لامت 

كند. ارف ميم از اروف برا لرفت جهرر و     یمبودن و برجستگی آن در معناي بيت تأكيد 
ها، بيانگر ااساس نرمری، لطافرت    شدّت ميانه است كه به واسطة نوع تلفظ در بسته شدن لب

(. نوع واژگان و دولت آوایی 70م.: 6663و پيوستگی با كمی ارارت است )ر.ك؛ عباس، 
در شرعر  آن با عاطفة شاعر در بيان مضمون مرورد نظرر منسرجم اسرت كره بره علرت ارذف         

هاي دیگر مشهود است. در ابيات مشابه نيز شراهد نبرودِ    فارسی، این نیص در این بيت و بيت
 تعادل آوایی دو اثر هستيم؛ از جمله:

  ون كنرد جراي در مرريان قرریش    »
 شررريم ر سررررتودهكررره بررردین سرررروَ

 
 تْررررهُ قُرررررَیْشٌ قَررررالَ قَائِلُهَرررراإذَا رَأَ»
 

 د از فخرررر برررر زبررران قریررررش  وَرَ 
 «مرَكَرر رسرريد فضرر  و برره نهایررت  
 (.081: 6873جامی، )                    

 «الکَرررَمُ یَنْتَهِرریمَکَررارِمِ هَررذَا   یإلَرر
 (.960م.: 6637)فاعور،                  

و « قرال/ قائر   »، جناس «ق»فرزدق در شعر خود از توازن آوایی اال  از تکرار لامت 
ارسری آن وجرود نردارد. البتره جرامی برا       است كره در نظرم ف   بهره برده« مکارم/ كرم»جناس 

، نروع  «س»آوایی كلمرات بيرت دوم در لرامت     در بيت اول و هم« قریش»ردیف قرار دادن 
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دیگري از آوا را به وجود آورده كه با دولت معنایی و تکية كالم شاعر بر مضمون خراد،  
 در شعر عربی متفاوت است؛ به عنوان نمونه:

 تِرهِ نْ نُرورِ غُرَّ عَر  یجَیَنْجَابُ نُورُ الردُّ »
 
 طلعررررتش آفترررراب روزافررررررروز  »
 

 «شْرَاقِهَا الظُّلَمُمْسِ یَنْجَابُ عَنْ إِكَالشَّ 
 (.همان)                                         

 «سررروز ظرررلمت فررزاي و روشررنایی
 (.081: 6873)جامی،                      

را در طرول بيرت   « ن»( برار لرامت   1) اروفی كلمات، شش شاعر عرب با استفاده از هم
هروري برا شردت متوسرط اسرت. نرون را       مج« مريم »است. این لامت نيرز ماننرد    تکرار كرده

. نون مخفف و بدون تشدید اند دانستهترین ارف براي بيان ااساسات درد و خشوع  مناسب
ابر   (. در می618م.: 6663كند )ر.ك؛ عبراس،   یمبر مفاهيمی  ون لطافت و ظرافت دولت 

از معرانی  »هسرتيم كره   « زاي»آوایری واژگران در لرامت     این بيت در شعر جامی، شراهد هرم  
(. از این رو، 686)همان: « ایقائی آن، شدت و فعال بودن، اضطراب، اركت و لرزش است

تیاب  معنایی و آوایی دو بيت كامالً مشهود اسرت. جرامی در بيرت خرود از ظرفيرت آوایری       
ی و از كراه  نظرم اسرت. در بيرت زیرر نيرز شراهد       نيز بهره برده« سوزروز/ افروز/ »جناس ميان 

 دست رفتن موسيیی درونی و برخی از لنایع آواساز هستيم:

 تْمَررزَأَ ةٌمَةةزِأَا مَررذَا ال ُيُرروثُ إِ هُررمُ»
 وابُررررهَا وَذَإِي دَالنَّرررر وثُيُررررغُ مْهُرررر
 

 تَردِمُ قْمُ وَالبَرأْسُ  يرَالشَّ سْدُدُ أُوَاوُسْ 
 «وابُررررهَا نَذَإِي رَثَّررررلا وثُيُررررم لُهُرررر
 (.968م.: 6637)فاعور،                   

است، اما ضمن ت ييرر   جامی با اقتباس از واژگان عربی، معادل آن را به زبان عربی آورده
، تروازن واژگرانی   «س»و « م»اروفی كلمرات در لرامت    مقتوایی، آواهاي درونی  ون هم

اسرت. پرس در    را نيز رعایت نکررده « / أزمتزمةأ»اال  از تکرار كلمات و نيز جناس بين 
این سط. نيز رویکرد غالب جامی، آفرینش ادبی است؛ زیرا اثري متفراوت از شرعر فررزدق    

هراي متفراوتی برا آن دارد. در ایرن سرط.، وفراداري        است كه دولت در موسيیی شعر سروده
د منتیر  كنرد كره البتره برا      زمانی خواهد بود كه شاعر عيناً همان اوزان و قوافی را به اثر خرو 
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توجه به نسبيت زبانی مقال است و در لورت امکان نيرز از نظرر دولرت، متفراوت از زبران      
 میصد خواهد بود.

 . الیة واژگانی4ـ4

یابی واژگان است. این گزینش برر اسراس دو مقرور     معادلیکی از مراا  مهم ترجمه،  
ري، همچرون بافرت فرهنگری و مروقعيتی     جانشينی و همنشينی و با توجه به عوام  مؤثر بسريا 

توانرد بره متنری     یمر ماندن در سرط. زبرانی   »گيرد. نادیده گرفتن بافت موقعيتی و  یملورت 
نوع واژگانی كه ادیب در متن خود انتخاب (. 66: 6860)بابک معين، « غيرقاب  فهم بينجامد

نروع خالری از ایرن    متنری اسرت و غلبره و تسرلط      متنی و برون كند، متأثر از عوام  درون می
. بنابراین، مترجم براي افظ تعادل سبکی مرتن  بخشد واژگان، مشخصة متمایزي را به آن می
هاي بررسری   یابی خویش انجام دهد. یکی از روش معادلمبدأ و میصد باید دقت وزم را در 

 یابی واژگانی، بررسی ميزان كاربرد واژگان عينی و ذهنی در متن اسرت. فراوانری هرر    معادل
فتروای   بخشرد.  یمر ها، مشخصة خالی به متن  یک از این واژگان به واسطة خصوليات آن

هراي ذهنری،    كند و كثرت واژه هاي عينی، سبک متن را اسی می غلبة واژه»معتید است كه 
(. از دیردگاه وي،  096: 6869)فتروای رودمعجنری،   « شرود  موجب انتزاعی شدن سبک مری 

شرود و بسرامد    افيت سبک ادبی و ترأثير هنرري آن مری   بسامد باوي واژگان عينی موجب شف
 شود. واژگان ذهنی موجب مبهم شدن و انتزاعی شدن سبک می

 
 
 
 

كار رفته در شعر فرزدق و جامی تیریباً با نسربت نزدیرک بره هرم،      بررسی نوع واژگان به
تروان دو گونره تفسرير     است. ایرن نتيجره را مری   ااكی از غلبة واژگان ذهنی بر واژگان عينی 

كرد: مترجم در گزینش واژگان خود متأثر از متن اللی است وتفاوت ملموسی بين دو اثرر  
شود. بنابراین، شعر جامی از این نظر، اثري نسربتاً وفرادار بره مرتن الرلی مقسروب        دیده نمی

 ذهنی عینی 

 33 79 فارسی
 38 19 عربی
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از واژگران مقسروس و    شود. از طرف دیگر، در هر دو اثر، بسرامد واژگران ذهنری بريش     می
( 888بردین منظرور، سيصرد )   . عينی است. بنابراین، هر دو اثر سبکی انتزاعری و مربهم دارنرد   

كار رفته ر به جز ارروف، افعرال،     هاي به واژب نخستين بخش مشابه دو اثر، انتخاب شد و اسم
 هاي اشاره ر در این بخش، میایسه و بسامد ذی  اال  شد. مولووت و اسم

هراي كيفری، برا اتخراذ رویکررد آمراري،        شناسانه، افزون بر شيوه مطالعات سبکاین نوع 
توانند با ارقام عينی، ویژگی ادبی مسلط بر متن ادبی را روشن سازند. یکی دیگرر از ایرن    می

تروان برا آن عنصرر عاطفره و درجرة       رویکردهاي آماري در اوزب نوع واژگان مرتن كره مری   
معادلة بوزیمان است. در این روش، برا اسرتخراج ميرزان    ، دانفعالی بودن دو اثر را روشن كر

كار رفته در متن ادبی و تعيين نسبت آن، سبک ادبری و علمری یرک     بسامد افعال و لفات به
شود؛ بدین ترتيرب كره در یرک     متن و یا ميزان درامی و عاطفی بودن متن ادبی مشخص می

ه ساختار لرفت بيشرتر باشرد، بره همران      متن ادبی، به هر اندازه كه ميزان كاربرد فع  نسبت ب
ترر اسرت؛ زیررا برر اسراس ایرن نظریره، تولريف وقرایع و           ترر وانفعرالی   اندازه نيز متن عاطفی

دهندب تعام  فررد برا مرتن اسرت و اولرافی  رون        نشان»رخدادها در متن و برتري نسبت آن 
را به سربک و  دقتی در بيان  تقرك، عاطفی بودن، پایين آمدن سط. عينيت و عیالنيت و بی

(. ایرن شريوه را در اروزب بررسری     71م.: 6660)مصرلوح،  « بخشرد  شخصيت فرد در اثرر مری  
كار گرفت و تعادل سبکی مرتن مبردأ و میصرد را برا      توان به شده نيز می اي آثار ترجمه میابله

كرار رفتره در مرتن برر مجمروع لرفات آن        آن سنجيد. بر اساس این روش، مجموع افعال بره 
دهندب نسبت فع  به اسرم اسرت. ميرزان اسرتفاده از سراختار فعلری و        آن نشان تیسيم و اال 

 شود: لفت در دو شعر فارسی و عربی در دو نمودار زیر مشاهده می
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فارسی، اووً هرر دو اثرر    با توجه به ميزان اضور این دو ساخت واژگانی در شعر عربی و
انررد و مررتن ادبيررت خررود را افررظ  از نظررر درامرری و عرراطفی بررودن، نسرربت را رعایررت كرررده

است. اما نکتة بسيار مهم، نبودِ تعادل عاطفی شعر فرزدق و جامی است. درجة عراطفی   نموده
ري ترر وكنردت   بودن شعر فرزدق فاللة بسياري با شعر جامی دارد و عاطفه در آن ریرتم آرام 

هاست، اما میابله ااكی از  دهندب ادبيت متفاوت آن دارد، اگر ه بررسی مجزاي دو اثر نشان
پاي جریان عاطفره   آن است كه مثنوي جامی از نظر نوع عاطفه و در جریان عاطفی خود، هم

در قصيدب فرزدق نيست. این امر  ه بسا با توجه به عوام  فرازبانی و نيرز سرياق مرتن، امرري     
كننده در لدق عاطفه، تجربرة آن از سروي شراعر     شد؛  راكه یکی از عوام  تعيينطبيعی با

است، اما شاعر  است و آن اادثه را تجربه كرده است؛ امري كه براي شاعر عرب مقیق شده
تروان اثرر را    اسرت. بنرابراین، از ایرن نظرر نمری      زبان تنها به بازتوليد آن تجربه پرداختره  فارسی

انست و شعري بازساخته در اد و انردازب عواطرف و ااساسرات شراعر     وفادار به اثر اللی د
 فارسی است، نه بازتاب اثر اللی.

تروان   شناسی است كه می هاي سبک نظریة جانسون دربارب تنوع واژگانی، از دیگر نظریه
اي پرداخت. وفاداري و نزدیکری   بر اساس آن دربارب سبک واژگان دو متن به بررسی میابله

 79÷  66= 36/1 عربی:  08÷ 6=  9/0 فارسی:
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ه متن الرلی موجرب تعرادل دو مرتن در ایرن اروزه خواهرد شرد و  ره بسرا           سبک مترجم ب
فرد مترجم شود. به منظرور   استیالل و آفرینش ادبی مترجم موجب تفاوت و سبک منقصربه

بررسی نسبت كلّی تنوع واژگان در شرعر عربری و فارسری آن برر اسراس جرداول جانسرون،        
بندي و اذف واژگان تکراري  دسته ( واژب آغازین دو شعر انتخاب، و بر اساس888سيصد )

در ایرن زمينره، تفراوت  شرمگيري در       روشن شد كه هر دو اثر تنوع واژگان باویی دارند و 
توان شرعر جرامی را متعرادل برا شرعر عربری دانسرت كره          شود. از این رو، می ها دیده نمی آن

واژگران نيرز    تفاوت سبکی متمایزي در آن وجود ندارد. همچنين، ميرزان ترراكم ایرن تنروع    
 دهد: ها را در این اوزه نشان می شاهد فراز و فرود یکسانی در دو اثر است كه انطباق آن
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كرررد، برخرری لررنایع ادبرری  ترروان بررسرری یمرراز دیگررر مبررااثی كرره در ویررة واژگررانی 
آیی واژگان و... است كه همگی مرتبط با معنرا لرورت    تأثيرگذار، مانند تکرار، تضاد، باهم

اند و هر گونه كاهش یا افزایشی در ترجمره، رعایرت امانرت را در ترجمره دسرتخوش       گرفته

نسبت کلی 
 تنو  واژگان

نسبت میانگین 
 تنو  واژگان

 عربی 38/8 38/8

 فارسی 38/8 38/8
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ژگرانی در  كند. كاهش یا افرزایش وا  یمسازد و متنی با تأثير و قابليت متفاوت خلق  ت يير می
بسرا موجرب رسرایی و      لورت رعایت شرو  خود، از جمله اختيارات متررجم اسرت و  ره   

روانرری ترجمرره گررردد، امررا اگررر ایررن واژگرران بررار معنررایی و یررا عرراطفی داشررته باشررند، از    
 آید و مترجم مجاز به این گونه تصرفات در ترجمه نيست. ها به شمار می مقدودیت

رود و  و گاهی نيز در مقور افیی ابيات بره كرار مری    گاهی تکرار در مقور عمودي شعر
دهد. بنابراین، هرر نروع ت ييرر در ایرن سراخت، نیطرة        یمواژگان مسلط و غالب متن را نشان 

زند و در پيام و مفهوم كلی متن تأثيرگذار خواهرد   اتکاي متن را در واژگان مسلط به هم می
( 7كره در هفرت )  « هرذا »تکرار ضرمير   بود. نمونة تکرار در مقور عمودي شعر فرزدق را در

« ابرن »یرا واژب  « الرذي »است و نيرز اسرم مولرول     ( بار تکرار شده7بيت نخستين شعر، هفت )
بينيم كه با مقور قرار دادن امام و اشارب اسی به ایشان و نيز به منظور ذكرر نسرب امرام و     می

م در بافرت مروقعيتی   است. انکرار امرام از سروي هشرا     مدح آنان در  ند بيت مکرر ذكر شده
موجب شده تا شاعر با تکرار معنادار این واژه، برجسرتگی اضرور امرام را بره مخاطرب الیرا       

است. از طرفی، ایرن ضرمير در    كند، در االی كه این واژه تنها یک بار در شعر فارسی آمده
ت و نيز دهندب تعظيم میام مسندٌإليه اس است كه نشان كار رفته متن عربی اسم اشاره نزدیک به

به سبب تمييز مسندٌإليه به نقو اكم  است...؛ زیرا هي  راهی براي ممتراز و مشرخص برودن    »
: 6893)انروار،  « معنی بهتر از اشرارب اسريه نيسرت كره مشراٌرإليه مقسروس ااضرر وزم دارد       

اهميت مخاطرب مفهرومی اسرت     یب(. این شناخت و معرفت نسبت به امام در برابر انکار 886
كند، اما بافت زبانی شعر جامی، فاقد ایرن دولرت    یمتکرار واژگان بر آن تأكيد كه شاعر با 
 معنایی است:

 قاربطر  که ورآن كس است اینکه م»
 هر یرک آمررد برره قرردر او عرارف 

 
 بَطْرقَاءُ وَطْرأَتَررهُ الْ تَعْررِفُ يذِالَّهَذَا »
 

 امنّررر خيرررف و بررروقبيس و زمرررزم و 
 «میرررررام او واقرررررف  برررررر علررررروّ 

 (.081: 6873)جامی،                      
 «وَالقِرر ُّ وَالقَرررَمُ  یَعْرِفُررهُوَالبَريْرررتُ 

 (.966م.: 6637)فاعور،                   
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شروع كالم شاعر عرب با اسم اشارب نزدیک بوده، در االی كه جامی كرالم خرود را برا    
اسرت. بنرابراین،    شرده غرض متن اللی نیض  است و بدین وسيله، ب دور آغاز كردهاسم اشار

رر در دو زبران یکری اسرت، امرا نیطرة اتکرا و        «هذا: این»یابی اسم اشاره ر   معادلهر ند نقوب 
زنرد   یمر شروع كالم در دو شعر متفاوت است. جامی در شعر خود گاه دست به تکرارهایی 

ا هر  سازد كه در متن عربی تأكيدي بر آن یمو مفاهيم و كلماتی را در متن برجسته و شاخص 
 است: نشده

 قررریش ررون كنررد جرراي در ميرران »
 هرررردایت اررررق مصرررردر او جرررردّ

 

 قررررریش رود از فخررررر بررررر زبرررران 
 «شرررده مشرررتق مصررردرياز  نررران 

 (.081: 6873)جامی،                       

 :شود یمدر معدود ابياتی نيز این تعادل در تکرار واژگان برجستة شعر بين دو متن مالاظه 

 اهشررران سرررابق اسرررت در افررروذكر»
 نثرررر را القرررق  خرررتم هرررر نظرررم و 

 
 هُمْكْرررررُذِ بَعْرررردَ ذِكْررررِ اهللِ مٌ مُیَررردَّ »
 

 ذكررررراهلل بررررر همرررره خلررررق بعررررد 
 «باشررررد از یمررررن نامشررررن رونررررق 

 (.087همان: )                                
 «کَلِرمُ مَخْتُرومٌ بِرهِ الْ   فَررْض  وَ  كُ ِّ یفِ

 (.968م.: 6637)فاعور،                   
 است: كار رفته برجستگی واژگانی كه به لورت  ندگانه در بيت زیر به و یا

 لَررهُ الْأَنبِيَرراءِ فَضْرر ُدَانَ مَررنْ جَررردُّهُ  »
 

 «.مُمَأُالْررر لَهَرررا دَانَرررتْهِ ترررمَّأُ فَضْررر ُوَ 
 (.مانه)                                          

اسرت و برا    ت اسرتفاده كررده  بيات معدودي از ایرن لرنع  در بقث تضاد، شاعر عربی در ا
اسرت، البتره در مروارد مشرابه موجرود،       ها را در بيت برجسته سراخته  تیاب  واژگان، معناي آن

است، هر ند خود نيز مواردي را كاسرته   جامی نيز سعی در رعایت این تضاد واژگانی نموده
 است؛ مث : یا افزوده
 وفراق ایشران دلري  لردق و اربّ»

 جرررالل  عررلررو و  ةرران پررایرقررربرش
 

 نفرراق  ایشران نشرران كفرر و   رض بر 
 «ضررالل و عرترروّ ةشرران مرایررعردبرُ
 (.087: 6873جامی، )                     
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 بُ ْضُررهُمُ دِیررنٌ وَ اُرربُّهُمْمِررنْ مَعْشَررر  »
 

 «كُفْررررٌ وَقُررررْبُهُمُ مَنْجررریت وَمُعْتَصَرررمُ 
 (.960 م.:6637)فاعور،                   

وجرود دارد و در بخرش    60در بيرت  « ظلرم »و « شمس»، «دجی»، «نور»یا تضادي كه بين 
 آوایی ذكر گردید.

 . الیة بالغی5ـ4

كاربردهاي بالغری نيرز بخشری از هویرت ادبری و جنبرة زیباشرناختی مرتن ادبری اسرت و           
هرا مشخصرة سربکی     دهندب قوب خالقه لااب اثر است و از طرفی، غلبه هر یرک از آن  نشان
بخشرد؛ زیررا ایرن عنالرر از نظرر زیبرایی، كراركرد، ترأثير و... متفراوت از           الی به اثر میخ

انواع لنایع ادبی هر یک نیش ارتباطی مخصولی دارند و هر انردازه هرم   »دیگري است و 
كه مانند استعاره و تشبيه از نظر این نیش به هم نزدیک باشرند، از لقراظ ترأثير ادبری برا هرم       

بنابراین، ت يير نوع لنعت ادبی در فرایند ترجمه موجب بره هرم خروردن     هایی دارند. تفاوت
داري و  (. برر ایرن اسراس، الر  امانرت     693: 6876پرور،   )لطفری « تعادل ترجمه خواهرد شرد  

كنرد، متررجم برراي افرظ تعرادل زیباشرناختی دو اثرر بره          وفاداري بره مرتن مبردأ اقتضرا مری     
 برابرسازي لنایع ادبی دو زبان بپردازد.

دهرد كره ادبيرت مرتن در      هاي ادبی در كر ّ شرعر عربری نشران مری      سی كاربرد سبکبرر
نماید. موارد موجود در متن نيز ااكی از غلبرة   كارگيري عنالر خيالی  ندان برجسته نمی به

استعاره بر دیگر انواع عنالر بيانی است، در ارالی كره در ترجمرة منظروم فارسری، غلبره برا        
ترر وتفسريرناپذیر از    ز كاربرد استعاره در متن، سبکی مربهم عنصر تشبيه است. سبک اال  ا

بيرت از شرعر عربری كره در فارسری برابریرابی        00تشبيه خواهد بود. البتره بره واسرطة ارذف     
اسرت. بررسری قسرمت مشرابه      است، بخش زیادي از این عنالر به فارسی منتیر  نشرده   نشده

دهد. برخری   ارسی را نيز نشان میفارسی و عربی ضمن برتري تشبيه در فارسی، ادبيت متن ف
هرا شرعري مخير      ابيات در عربی بدون تصویرسرازي سرروده شرده، امرا جرامی در برابرر آن      

« بِجَردِّهِ أنبِيَراءُ اللَرهِ قَردْ خُتِمُروا     »است؛ به عنوان مثرال، جرامی در برابرر مصرراع عربری       آفریده
آیری   ضرمن رعایرت براهم    در این مصرراع، شراعر  «. نبياسرت نیش نگيناأل خاتم»است:  آورده
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و امام را  ون نگين انگشرتري   است ، از تشبيه بلي  نيز استفاده كرده«نگين»و « خاتم»كلمات 
است، در واژب خاتم نيز توریه وجود داشته، دو معنی دور و نزدیرک دارد و هرر    پيامبر دانسته
تركيبری برا  نرين    هرا، انتیرال  نرين     توان اراده كرد. اال با توجه بره ظرفيرت زبران    دو را می

ساختاري در متن میصرد تیریبرًا غيررممکن اسرت. بنرابراین، شرعر جرامی نروعی خالقيرت و          
 . یا در عبارات زیر:دیآ یمآفرینش سبکی به شمار 

 :فَاطِمَةةةٍالنِّسْرروَانِ  سَةةيِ ََةِهَررذَا ابْررنُ »
 :سَريْفِهِ نِیَرمُ   یفِر  يذِوَابْنُ الوَلِریِّ الَّر  

 :خْتَررارُ وَالِرردُهُمُاْمَرردُ الْأَ يذِهَررذَا الَّرر
 

 زهراسرررت  ةشررراخ دواررر   ةغنچررر 
 راغ ايررررررردر كررررررررار  ةولررررررر
 «بررررراغ اامرررررد مخترررررار بمرررررريو

 (.081: 6873)جامی،                         

 كار نرفته، شعر فارسری برا اسرتفاده    در االی كه در شعر عربی هي  عنصر تصویرسازي به
كره از  آفریده  ها مصراعع از عنالر موجود در طبيعت، تصویري مرتبط و متناسب در مجمو

كار رفته  آوایی متفاوت از متن اللی است. شگردهاي ادبی به نظر تعادل معنایی، واژگانی و
است، در االی كره   وجود آورده  ها به در نمونة زیر نيز در دو زبان، سبک متمایزي را در آن

نرادانی برا نرور علرم     فرزدق در شعر خود از تشبيه تمثيلی )تشبيه از بين بردن تاریکی جهر  و  
الردّجی:  »و رمز « ینجاب»امام به از بين رفتن تاریکی با درخشش خورشيد(، استعارب مصراه 

كرار برردن تركيبری متفراوت از تشربيه مؤكرد        در شعر خود استفاده كرده، جرامی برا بره   « نور
 است: استعارب مکنيه )فروغ هدي ر شميم وفا( استفاده كردهاز )طلعتش آفتاب(، 

 از روي او فررررروغ هرررردي ویرررر. »
 طلعررررررتش آفترررررراب روزافررررررروز

 
 تِرهِ عَرنْ نُرورِ غُرَّ   یجَیَنْجَابُ نُرورُ الردُّ  »
 

 فررررای. از خرررروي او شررررميم وفررررا  
 «سررروز ظلمررررت فرررزاي و روشرررنایی
 (.081)همان:                                  

 «.مْسِ یَنْجَابُ عَنْ إشْرَاقِهَا الظُّلَمُكَالشَّ
 (.960م.: 6637)فاعور،                     
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ي بِنُرورِ هُردَاهُ تَهْتَردِ    أَمْسَرتْ »رو هستيم؛ مث :  ندرت در متن عربی با بيتی تصویري روبه به
است و شعر عربری   را سروده« جدّ او مصدر هدایت اق» كه جامی در برابر آن مصرع« مَمُأُالْ

 تر دارد. بيانی پيچيده

 الیة نحوی .6ـ4

د با گزینش نقو مناسب، بيشترین تعادل سبکی را با متن الرلی  مترجم در ویة نقوي بای
ایجاد كند. وفاداري به سبک مبدأ بره ایرن معنری خواهرد برود كره متررجم دسرت بره انتیرال           
ساختارهاي متن اللی به زبان میصد زند كه باعث نارسایی شکلی و نامفهوم شردن معنرا در   

ر متن، الگوي سبکی خالری بره مرتن    زبان میصد خواهد شد؛  راكه آرایش عنالر زبانی د
هرا   هاي مختلف و برا توجره بره سراختمان دسرتوري آن      بخشد كه طبيعتاً این الگو در زبان می

منطبق بر یکدیگر نيست. مترجم باید با رعایت نظام نقوي زبان میصد، دست بره برازآفرینی   
 يزي جز » اللّفظی اال  خواهد شد كه همان ساختار زند در غير این لورت ترجمة تقت

جرو،   )لرل. « دهرد  شناختی بسيار سطقی و غالباً نامفهوم از اندیشه و فرهنگ بره دسرت نمری   
(. ارتبا  تنگاتنگی بين تروالی و نظرام  يرنش كلمرات در یرک مرتن و اندیشره و        03: 6860

كيفيرات رواری و ذهنيرات پنهران     »ااساس گویندب آن وجود دارد. فتوای معتید است كه 
(.  017: 6869)فتروای رودمعجنری،   « كنرد  وي بيشرتر خودنمرایی مری   گوینده در عنالرر نقر  

بنابراین، هر گونه ت يير در  ينش نیطة اتکاي متن را به هم زده، میصود گوینرده را بره طرور    
یرابی در زبران    هرا فراترر از مشرابه    رساند. مترجم در برابریابی نظام دستوري عبارت كام  نمی

برر اسراس قروانين    »دقرت كنرد؛  راكره ممکرن اسرت       میصد، باید به عنالر سبکی متن نيرز 
دستوري زبان، میصد نادرست نباشد، اما از جهات سبکی، معنایی و ارتبراطی از مرتن الرلی    

(. با توجه بره اهميرت كليردي هنجرارگریزي     07: 6869فر،  )خزاعی« بسيار فالله داشته باشد
كار گرفته شرود، شراهد    ر بهدر سبک، تا زمانی كه نظام كلمات و عبارت بر اساس زبان معيا

مشخصة سبکی در متن نخواهيم بود، امرا انقرراف از زبران معيرار برا تکررار پربسرامد، آن را        
 سازد. تبدی  به یک مشخصة سبکی كرده كه انتیال به زبان میصد را ضروري می
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هرا، نروع    كيفيت  ينش كلمات در جمله، كوتاهی و بلندي، سادگی و پيچيدگی عبارت
ها، نوع افعرال و سراختار معلروم و     از اسميه و فعليه بودن، فص  و ول  عبارت جمالت، اعمّ
توان در ویره نقروي مرتن     ها، تیدیم و تأخيرها و... از جمله مبااثی است كه می مجهولی آن

ها سخن گفت. فروانی معنادار هر یک از این كاربردهراي زبرانی و غلبرة آن در مرتن،      از آن
اسرت و فررد برا توجره بره نگررش خرود از ایرن          مرتن بخشريده   كاركرد و دولرت خالری بره   

هراي   ها به عمرق ویره   برد و اگر مترجم با گذر از روساخت عبارت شگردهاي زبانی بهره می
هاي زبانی، ضمن آسيب به سبک، مقتروا و پيرام را    زبانی دست نيابد، با انتیال سطقی پدیده

 دار خواهد نمود. نيز خدشه

جرایی   ها، اراكی از جابره   عر فرزدق و جامی نيز  ون دیگر ویهبررسی ویة نقوي در ش
زبران اسرت. متررجم     سبکی در شعر فارسی است؛ امري كه مؤید آفرینش ادبی شاعر فارسی

اگر بر اساس ساختار نقوي زبان میصد، اما با رعایت دولت زبان مبدأ دست به ترجمره زده  
ساخت نقوي زبان مبدأ را بردون توجره بره     باشد، اثر وي بازآفرینی خواهد بود و اگر لرفاً

هاي آن به زبان میصد منتی  كرده باشد، نوعی وفاداري بره مرتن اسرت، امرا در عرين       دولت
اال، در زبان میصد نارسا خواهد بود. آفرینش در سط. نقوي نيز زمرانی خواهرد برود كره     

ایی آمراري در  هراي جدیرد بره وجرود آورد. از الگوهر      اي برا دولرت   هاي تازه مترجم ساخت
شناسی، نظریة تراكم جمالت اسميه و فعليره، نسربت جمرالت كوتراه و بلنرد یرا انرواع         سبک

مجاز در متن است. بر اساس این روش، تعداد فراوانی از جمالت اسميه یا فعليه در مرتن، برر   
شرود كره االر  آن، نسربت ترراكم آن       تعداد كلمات، میاطع یا جمرالت مرتن تیسريم مری    

اي بخرش مشرترك    (. بررسی میابلره 97م.: 6660خواهد شد )ر.ك؛ مصلوح، مشخصة زبانی 
دهد. فراوانی جمرالت اسرميه    شعر فرزدق و جامی از این منظر نتيجة  شمگيري را نشان می

كار رفته دقيیاً متیاب   و فعليه در بخش معادل معنایی دو شعر برابر بوده، اما سبک جمالت به
 شود: یاست كه در نمودار ذی  مشاهده م
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نسبت تراكم جمالت فعليه در عربی و جمالت اسرميه در فارسری بره مجمروع جمرالت،      

اسرميه   10/8دهد، در االی كه از مجموع جمالت در فارسری،    نسبت متضادي را نشان می
افزایش نسبت جمالت فعليه در عربی  است و برعکس، با 00/8است. این نسبت در عربی،  

رو هستيم. این نبودِ تروازن سربکی برا     روبه 83/8با كاهش آن در فارسی به نسبت   91/8به  
توجرره برره كاركردهرراي متفرراوت جمررالت اسررميه و فعليرره در مررتن، در پيررام و مقتررواي آن   

ت اسرميه  شود. اتکاي غالب متن فارسی برر جمرال   تأثيرگذار است و موجب ت يير در آن می
كند و تسلط در متن عربی با سبک فعليره اسرت كره     است كه بر ثبوت و دوام معنا دولت می

بر اركت و پویایی بيشرتري دولرت دارد. از ایرن رو، دو اثرر در ایرن اروزه تعرادل سربکی         
بيرت زیرر را   ، جامی «اِينَ یَبْتَسِمُ وَّمُ إِفَمَا یُکَلِّ»؛ به عنوان مثال، در میاب  مصراع عربی ندارند
 است: سروده

 نيسررررت برررری سرررربیت تبسررررم او  »
 

 «م اوخلررررررق را طاقررررررت تکلّرررررر   
 (.081: 6873)جامی،                           
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كره ایرن    كند یمكاركرد فع  مضارع در عربی بر استمرار عم  است و تداوم آن را الیا 

 العِرزِّ  ذَرْوَةِ یإلَر  یُنْمَی»عبارت  دولت در ترجمة فارسی وجود ندارد. همچنين است برابریابی
 :«قَصُرَتْ یتِالَّ

 عرررررزت اسرررررت منرررررزل او  بذرو»
 

 «اامررر  دولرررت اسرررت مقمررر  او   
 (.)همان                                               

كرار برردن    است، در االی كه به شاعر عرب عزت امام را عزتی هميشگی توليف نموده
فت در مسندُإليه دارد. از طررف دیگرر،   فع  اسنادي در جملة فارسی دولت بر ثبوت این ل

بررسی نروع جمرالت فعليره در دو زبران نيرز فراوانری متفراوتی را نسربت بره یکردیگر نشران            
. افزون بر تمایز بسامد افعال در شعر عربی و فارسی، افعرال ماضری و مضرارع نيرز برا      دهد یم

بيشرتر از آن افعرال ماضری    و در متن عربی، بسامد  اند رفتهكار  فراوانی متفاوتی از یکدیگر به
ي هرا  هیر واست، در االی كه در شعر جامی، غلبه با افعال مضارع است. این تمایز سبکی در 

زبان در پردازش و سرودن اثرري   مختلف زبانی،  يزي جز غلبة رویکرد جدید شاعر فارسی
 جدید متاثر از شعر عربی و پایبند نبودن او به سبک اثر مبدأ نيست.

ي نقوي زبان عربی اشاره كرد كه شاعر آگاهانه و ها تيظرفبه برخی  وانت یمهمچنين، 
؛ از جمله مسئلة اعرراب در زبران عربری و    رديگ یمبهره  ها تيظرفبنا به نگرش خالی از این 

ي مختلررف، گذشررته از شررک ، مفهرروم هررا بافررتكرراركرد ویررژب تنرروین در جمررالت كرره در 
، تنروین در  «مِنْ مَعْشَرر  اُربُّهُمْ دِیرنٌ وَبُ ْضُرهُمُ    »مشخصی را در بر دارد. در این عبارت فرزدق 

دولت بر عظمت و بزرگی خاندان اهر  بيرت دارد كره امرام منتسرب بره ایشران        « معشر»واژب 
است، هر ند با اطناب كالم، ایجراز نقرو    خوبی به شعر جامی منتی  شده است و این تعبير به
 است: عربی از بين رفته

 آیينن معشررررر بلنررررد آ هسررررت از»
 

 «اوج عليرررررين كررررره گذشرررررتند زِ  
 (.087همان: )                                 

بنابراین، جامی با انتیال دولت زبان مبدأ با توجه بره سراختار زبران میصرد، در ایرن بيرت       
 است. دست به بازآفرینی زده
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كره  ي منقصرر بره فررد ایرن زبران اسرت       ها یژگیوهاي )ال( در عربی نيز از جمله  دولت
عالوه بر تعریف، كاركردها و معانی ضمنی دیگري نيز دارد،  ون است راق و جنس كره برا   

. در شرعر فررزدق، در  نرد    شرود  یمتوجه به سياق كالم و همنشينی با واژگان دیگر فهميده 
 است: مورد در تركيب عبارات از این كاركرد )ال( استفاده شده

 :لِرمُ الکَ مَخْتُرومٌ بِرهِ   كُ ِّ فَررْض  وَ  یفِ»
 :العَجَرمُ تَعْررِفُ مَرنْ أنْکَررْتَ وَ    العُرْبُ

 (.968م.: 6637)فاعور،                       

 خرررتم هرررر نظرررم و نثرررر را القرررق    
 «در عررررب در عجرررم برررود مشرررهور

 (.087: 6873)جامی،                           

در  كره  كنرد  یمر هاي فوق فراترر از تعریرف، افرادب اسرت راق و شرموليت       در عبارت« ال»
است، هر ند جامی در عبارت نخسرتين، معرادل هرر     فارسی این نکته منتی  نشده هاي عبارت

نظم و نثر را براي كالم انتخاب كرده، اما شموليت كالم بيش از انواع متن ادبری نظرم و نثرر    
 است. اما در دو عبارت زیر:

 :اوُمَررمُ يأَمْسَررتْ بِنُررورِ هُرردَاهُ تَهْتَرردِ »
 :الکَررررَمُ یَنْتَهِررریا مَکَرررارِمِ هَرررذَ یإلَررر

 (.960م.: 6637)فاعور،                       

 او مصرررردر هرررردایت اررررق  جرررردّ 
 كررره بررردین سررررور سررررتوده شررريم 
 «بررره نهایرررت رسررريد فضررر  و كررررم

 (.081: 6873)جامی،                          

شاهد هنجارگریزي شاعر و برهم زدن ساختار معمولی زبان هستيم كره البتره ایرن قاعرده     
صر به زبان عربی نيست و در هر زبانی، گاه گوینده بنا به اهميت برخی مضامين، دسرت  منق

تا اهميت آن را در پيام متن نشان دهد. در این عبرارت   زند یمبه جابجایی عنالر زبان معيار 
بنرور  »و « إلی مکرارم »نيز كه توالی كلمات با انقراف از قواعد دستوري زبان عربی، عبارت 

دهندب اصر در معناست كه در عبارت پایانی، تمام انواع بخشرش   م كرده، نشانرا مید« هداه
را  هرا  امرت و در عبارت اول نيرز هردایت تمرام     كند یمرا تنها منتهی به مکارم و بزرگی امام 

. تیدیم از ادوات مشترك اصر در فارسی و عربری  سازد یم )د(منقصر به هدایتگري پيامبر
است، اما اصر عبرارت   عنا با تیدیم )بدین سرور...( لقاظ شدهاست. در ترجمة آن نيز این م

. وزم به ذكر است با توجه بره ضررورت رعایرت    شود ینماول در ترجمة فارسی آن مشاهده 
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، بلکه تنها با توجه بره سرياق عبرارت    است وزن شعري، هر تیدیم و تأخيري مفيد اصر نبوده
 این نکته را دریافت. توان یم

ر به لورت معرفه در زبان عربی نيرز از جملره مروارد زبرانی اسرت كره       آمدن مبتدا و خب
و  نين كاركردي در زبان فارسری متصرور نيسرت و متررجم بایرد برراي        كند یمافادب اصر 

هاي اصر در زبان خود اسرتفاده كنرد. نمونرة ایرن      تعادل در دو زبان، از یکی دیگر از روش
شاهد هسرتيم كره   « وابُهَا وَذَإِدي النَّ وثُيُم غُهُ// أزَمَتْ مَةٌأزِذَا مَا هُمُ ال ُيُوثُ إِ»كاركرد را در 

 است. البته جامی نيز از ساختار زبان عربی استفاده كرده

در سط. نقروي و تركيبری، طرول جمرالت و نيرز       ساز سبکي ها مشخصهیکی دیگر از 
ر یرک  طول جمله نسربتی برا ميرزان درنرگ و تأمر  گوینرده د      »هاست:  كوتاهی و بلندي آن

ی خالری دارد.  شرناخت  سربک در جملره، ارزش   هرا  واژهوااد فکري دارد. بررسری ميرانگين   
ي كوترراه و منیطررع در سررخن، باعررث شررتاب سرربک، سرررعت اندیشرره و   هررا جملررهفراوانرری 

ي هرا  سربک . زنرد  یمر ي بلند، سربکی آرام را رقرم   ها جملهو برعکس  شود یمي زيانگ جانيه
: 6869)فتروای رودمعجنری،   « ترند یمنطیبرهانی و ي مركب، ها سبکو  تر یعاطفپرشتاب، 

كار رفته در شعر فارسی و عربری، اگر ره بره لرورت مسرتی        (. بررسی نوع جمالت به079
هاسرت، امرا میابلرة نروع جمرالت در دو       ااكی از غلبة جمالت كوتاه بر جمالت بلند درآن

ی اسرت كره بنرا بره     دهندب نسبت بيشتر جمالت كوتراه در عربری نسربت بره فارسر      زبان، نشان
از مرتن فارسری    ترر  پرشرتاب و  ترر  یعراطف دیدگاه فتوای رودمعجنی، سربک شرعر عربری را    

است. در بررسی نوع واژگان نيز بر غلبة عاطفه در شعر عربی نسبت بره فارسری تأكيرد     ساخته
 شده بود.

 گیری نتیجه

ت كره در  وفاداري، بازآفرینی وآفرینش ادبی، سه رویکرد متمرایز در ترجمرة مترون اسر    
ها ميزان روانی و انطباق متن اللی و ترجمره، متفراوت از یکردیگر اسرت. در وفراداري،       آن

كند. در این لورت، برا توجره بره تفراوت      مترجم خود را ملزم به انتیال معنی و شک  اثر می
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زند. در برازآفرینی، برا رعایرت     سازي اثر در زبان میصد می ها، دست به بيگانه ساختاري زبان
ترر و   اي روان سرازي سراختارهاي زبرانی، ترجمره     امانت در اوزب معنی، مترجم با بومیال  

دهد، اما در آفرینش ادبی، خواننرده برا اثرري جدیرد در اروزب مقتروا و        تر ارائه می فهميدنی
تواند در سط. كلی یا جزئی اثرر نمرود یابرد و در     روست. آفرینش در ترجمه می شک  روبه

توان اثر را ترجمره   شاهد آفرینش ادبی مترجم باشيم، دیگر نمی لورتی كه در هر دو سط.
 شود. دانست، بلکه اثري مستی  مقسوب می

بررسی تعرادل مقتروایی و سربکی مثنروي جرامی و شرعر فررزدق، بريش از وفراداري یرا           
بازآفرینی، ااكی از آفرینش ادبی شاعر در سط. كلی اثر اسرت. در سرط. جزئری ابيرات و     

ة وفاداري مطلق )شرک  و مقتروا( در دو شرعر منتفری اسرت، ولری گراه در        ها نيز رابط مصرع
اوزب مقتوا و در سط. برخی ابيات، شاعر سعی كرده با رعایت امانت در معنری، دسرت بره    

شرود و در   بازآفرینی ساختاري بزند. در این موارد نيز شعر جامی و فرزدق به هم نزدیک می
هرا رابطرة متنراظري برين      اذف، كاهش و جابجاییعين اال، جامی با درهم آميختن ابيات، 

توان اکم مطلق به برازآفرینی داد. از طرفری،    ها نيز نمی كند. در این بخش دو اثر برقرار نمی
تروان آن را آفررینش مطلرق     هرا از قصريدب فررزدق نيرز نمری      به واسطة تأثيرپذیري این بخرش 

است و آن را باید در  اضافه كرده دانست. از این رو، برخالف ابياتی كه جامی به متن قصيده
تلیری  « ترجمره بره مثابرة آفررینش    »زمرب آفرینش ادبی وي قرار داد، این موارد جزئی را باید 

 توان  نين بيان نمود: تر می كرد. تمایزات دو اثر را به لورت دقيق

جرایی معنرایی    در اوزب معنا، تصرف در مقتواي شعر، افزایش و كراهش معنرایی، جابره   
اللی شعر جامی است. او در بسرياري از معرانی و مضرامين آن را متفراوت از شرعر      مشخصة 

است، به طوري كه بيش از نيمری از ابيرات فارسری در مرتن الرلی آن وجرود        فرزدق سروده
ها را در  بيت از شعر عربی را اذف و مقتواي آن 00ندارد. افزون بر افزایش معنایی، جامی 

جرایی، كراهش و افرزایش     در بیيرة ابيرات نيرز شراهد جابره      اسرت.  شعر خود بازآفرینی نکرده
توان آن را یک ترجمه دانست. شاعر با قوب شاعري خود اثرري   معنایی متعدد هستيم كه نمی

 است. بدیع سروده
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هاي مختلف، شراهد تمرایز دو اثرر هسرتيم.      از نظر عاطفه در شعر اللی و فارسی در ویه
تري نسبت به اثر جرامی دارد؛ امرري كره برا توجره بره       انفعال و عاطفة شعر فرزدق، درجة بيش

زبان و بازتوليد آن به وسيلة جامی، امري طبيعی،  تجربة نزدیک موضوع از سوي شاعر عرب
 و معيار لدق عاطفة فرزدق در شعر اوست.

ترین مشخصرة شرعر نيرز مسريري متفراوت در دو اثرر در پريش         موسيیی به عنوان برجسته
بندي شعر  در سط. موسيیی بيرونی، درونی، نوع قالب شعري و قافيهاست. این تفاوت  گرفته

مشهود است كه با توجه به كاركردهاي هر یک از این شگردهاي زبانی و تأثير آن بر معنری  
 و پيام، شباهتی بين دو اثر وجود ندارد.

هاسرت.   دهنردب تمرایز سربکی آن    اي خيال و تصویرپردازي دو اثر نيز نشران  بررسی میابله
هاي آماري، تمایز و تفاوت  هاي جزئی نيز مشهود است، اما با توجه به تقلي  ر ند شباهته

تر از شعر  سبک، غالب است. این تفاوت  نان است كه گاه برخی ابيات شعر فارسی تخيلی
عربی است. تمایز سبکی شعر در سط. نقوي نيز مؤید آفررینش ادبری شرعر فارسری اسرت.      

هراي خراد زبران     در دو زبران و كراركرد خراد شاخصره     ينش خاد و متفاوت كلمات 
 است. عربی كه در الیاي پيام به مخاطب نيز موثر است، دو اثر را متمایز كرده

 منابع ومآخذ

ترجمة منثور و منظوم و شرح قصريدب ميميرة فررزدق در مردح امرام      (. »6893انوار، مقمود. )
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 .888ر883لص 
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 . تهران: آگاه.0. چ موسیقی شعر(. 6831شفيعی كدكنی، مقمدرضا. )

 . تهران: نشر مركز.6.چ تار دربارة ترجمههفت گف(. 6833لفوي، كورش. )

 . تهران: نشر علمی.6. چ های پراکنده نوشته(. 6866) رررررررررررررررررررر .
 .06ر03. لص 88. ش آزما«. ترجمة آفرینش دوبارب یک اثر(. »6838رررررررررررررررررررر . )

 . نشر مركز.7. تهران: چ گفتمان و ترجمه(. 6860جو، علی. ) لل.

 . دمشق: اتقاد الکتاب العرب.ومعانیها العربيةخصائص الحرو  م.(. 6663س، اسن. )عبا

 .العلمية. بيروت: دار الکتب 6.   دیوان فرزدقم.(. 6637فاعور، علی. )
. 8. چ هـا  هـا، رویكردهـا وروش   نظریـه شناسی،  سبك(. 6869فتوای رودمعجنی، مقمود. )

 تهران: سخن.

. تیردیم مقمرد القبيرب ابرن     نهـا  البلغـاء و سـرا  اظدبـاء    مم.(. 6611الیرطاجنی، اازم. )
 .ال رقية. تونس: دار الکتب الخوجة

. 88. ش متـرجم «. بازآفرینی سبک متن مبردأ در مرتن میصرد   (. »6876كيوانی، مجدالدّین. )
 .63ر6لص 

. 6. چجرو  . ترجمرة علری لرل.   های ترجمـه در عصـر حاضـر    نظریه(. 6838گنتزلر، ادوین. )
 ارات هرمس.تهران: انتش

. تهرران: مركرز   6. چ درآمدی به اصول و روش ترجمـه (. 6876پور ساعدي، كاظم. ) لطفی
 نشر دانشگاهی.

. 6. چ هفده گفتار در اصـول، روش و نقـد ترجمـه   (. 6879مختاري اردكانی، مقمدعلی. )
 تهران: رهنما.
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