مقالة علمي -پژوهشي

دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

چالش های موسیقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به فارسی
1ـ الهام مزرعه2 ـ سید ابراهیم ديباجی 2 ـ رسول دهقانضاد شهرضا

*

6ر دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربی ،واادعلوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
0ر استاد زبان و ادبيات عربی ،وااد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -8دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه قم ،قم ،ایران
(تاری دریافت6866/80/80 :؛ تاری پذیرش)6866/81/69 :

چکیده
تر مة شعر از مسائ نجالی و مورد اهتمام در اوزه تر مه است و در این باره نظرات متفاوتی ارائه شرده
است .برخی آن را محال دانستند و برخی دیگر در این ميان ،تر مة شعر به شعر در اوزب شعر سنتی را تأیيد
كرده و نمونههاي موفقی ارائه كردهاند .در تر مة شعر نو (شعر نيمایی) شرایط متفاوت است ،زیرا شرعر نرو
به موسقی داخلی اهميت زیادي میدهد .موسيقی داخلی بر مبناي شگردهاي زبانی (استعارههاي نو ،تاررار،
ناس ،طباق ،اغراق ،توازي و )...و هنرسازههاي معنایی (نمادپردازي ،كراربرد اسرطوره و )...اسرتوار اسرت.
بدر شاكر السياب داراي ابداعات شعري و آفرینشهاي زبانی متعددي است و تر مرة شرعر او بره گونرهاي
كه كمترین ميزان ریزش آوایی و معنایی را داشته باشد ،دشوار است .این مقاله سعی كرده است ویژگیهاي
زبانی شعر او و دشواريهاي تر مة اشعارش را واكاوي كند .نتيجه كلی این است كه متر م قادر اسرت برا
برخی شگردهاي زبانی در زبان مقصد و دقت در معادلیابی واژگرانی ،كمتررین ریرزش آوایری و معنرایی را
داشته باشد.

واژگان کلیدی :تمجمة شعم نو نوسیقی داخلی سینب زبنن شعم.

 E- mail: emazrae@yahoo.com
(نویسندب مسئول)  E- mail: seyedebrahim.dibaji@gmail.com
 E- mail: dehghanzadshahreza@gmail.com
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مقدمه
در باب تر مة شعر سخنان زیادي گفتهاند و نظرات متفاوتی مطرح كردهاند .برخی تر مرة
شعر را ناممان دانستهاند كه نظریهپرداز و منتقد نامی ادبيات عربری عمررو برن بحرر رااظ
(6619م) از قررردما و شرررفيعیكدكنی از معالرررران (شرررفيعیكدكنی )748 :6836 ،از ایرررن
زمرهاند .برخی نيز تر مة این نوع قالب بيانی را ممارن دانسرته و برراي آن رار وبهرا و
روشهاي مختلفی را عنوان كردهاند (پاز  .)71 :4747 ،4ایرن نظریرات اغلرب دربراره شرعر
كالسيز یا سنتی است كه از فرم خالی پيروي میكنرد و انردازه تفعيلرههرا در آن یاسران
است و از قافيه و اررف روي برخروردار اسرت .برراي تر مرة شرعر كالسريز ،روشهراي
مختلفی پيشنهاد شده است (خزاعیفر)664 :6836 ،كه عبارتند از:
 تر مه تحت اللفظی :در این روش فقط كلمات متن مبدأ تر مه میشود و فقرط ااساسراتو عواطفی كه در بطن كلمه نهفته است به متن مقصد راه مییابد ،بیآناه ااساس شراعرانهاي
كه از تلفيق مجموعه كلمات و باهمآیی واژگان شعر شا مریگيررد و زبران شرعر را تشراي
میدهد به خواننده منتق شود و خواننده ااساس نمیكند شعر خوانده است.
تر مه به كالم موزون :متر م در این روش ،فقط میخواهد به كالم خرود وزن و آهنرگبدهد و دنبال سایر عنالر شعر كالسيز؛ یعنی قافيه و ارف روي نيست ،از ایرن رو ،طرول
ابيات ممان است كوتاهتر یا بلندتر شود و اركان مله ت يير یابد.
 تر مه به نثر :این روش در تر مة شعر كالسيز بسريار مترداول اسرت ،امرا فقرط معنرا راانتقال میدهد و از انتقال ساختار شعر و بازيهاي كالمی و موسيقی شرعر خبرري نيسرت .در
متون علمی و بررسیهاي تحقيقی اگر به شعر یا اشعاري به زبانی دیگر استناد بشود ،تر مره
آن شعر ،اغلب به نثر خواهد بود.

1- Pazz
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 تر مة منظوم :این روش از سایر روشها كارایی بيشرتري دارد ،امرا در تر مرة منظروم بررساختار تأكيد زیادي میشود و معنا باید خود را با نظمی كه بر شعر تحمير مریشرود ،وفرق
بدهد .با این همه ،بهترین روش میتواند تر مة شعر به شعر باشد كه بهترین نمونرههراي آن
را سعدي ،امی و ...آفریدهاند .از همين رو است كه برخی بر این باورند تر مرة شرعر نره
تنها ناممان نيست ،بلاه میتوان فرم و محتروا را بره لرورت ارداكثري در تر مرة منظروم
انتقال داد« .در ميان راهبردهاي عملریِ تر مره ،ایرن روش تر مرة شرعر بره شرعر اسرت كره
میتواند نين تعادلی را بهطور اداكثري در تر مة شعر تأمين كند؛ زیرا ایرن روش ترالش
میكند فرم شعريِ عربی را در قالب یز فرم شعريِ متناظر در زبان فارسی بازآفرینی كنرد.
برمبناي این ار وب ،آن ه عمالً در طی این ترالش رخ مریدهرد ایرن اسرت كره مترر م
شگردهاي هنري در زبان فارسی را مشابه با شگردهاي هنري در شعر عربی بهكار میبنردد و
آنها را در قالب مالت شعري بهگونهاي تنظيم میكند كه هم در ارتباط دولتری خرود برا
یادیگر محتواي شعر اللی را بازگو كنند و هم در ارتباط آواییشان با یاردیگر سرطوري
ریتميز توليرد كننرد» (ناظميران و اراج مرؤمن .)617 :6861 ،بنرابراین برراي تر مرة شرعر
كالسيز عربی ،تر مرة منظروم از دیگرر روشهراي تر مره؛ یعنری تر مرة تحرتاللفظری،
تر مه به شعر بیقافيه و تر مة شعر به نثر ،بهتر و كارآمدتر است .در تر مة شعر نرو ،همره
این قالبها به هم میریزد؛ زیرا از الول و شيوههاي دیگري پيروي میكند.
مهمترین ویژگیهاي ساختاري شعر نو (شعر نيمایی) عبارتند از:
 وزن شعر ،عروضی است؛ فقط طول مصراعها با یادیگر مسراوي نيسرت و كوتراه و بلنرددارد.
 قافيه در شعر نو با شعر كالسيز متفاوت است .شاعر هر ا ااساس كند از نظر آوایری ومعنایی به و ود قافيه نياز دارد از آن استفاده میكند.
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 بند یا وااد شعر؛ شعر نو اغلب از ند بند تشاي میشود و قافيههرا ایرن بنردها را بره هرمپيوند میزنند.
 بهكارگيري واژههاي محلی و بومی كه لب ه اقليمی و منطقهاي به شعر شاعر مریدهرد برهطوري كه برا خوانردن شرعر نيمرا نگ هراي مازنردران و برا خوانردن شرعر فرروغ فرخرزاد،
خيابانهاي تهران براي ما تداعی میشود (رواانی و عنایتی .)19 :6833 ،در شعر نرو عربری
نيز شعر سياب ،تداعیكننده محيط اقليمی نوب بصره و روستاي ياور است.
درباره تر مة شعر نرو بایرد گفرت كره «اگر بپذیریم كه رسالت اللی متر م انتقال پيام
اللی مرررتن مبررردأ بررره زبررران مقرررصد است ،الفاظ و واژهها و به تبع آن تركيب ملهها و
عبارات در خدمت این رسالت قرار میگيرنرررد؛ زیرا الفاظ ظرفی براي بيان معانررریاند و این
متر م است كه باید نهایت ذوق خود را بهكار بندد تا انتقال این پيام به بهترین و ه لورت
پذیرد .اینجاست كره نوع تر مهاي كه متر م براي انتقال مفاهيم انتخاب مریكنررد ،ارزش
خرود را نمایران مریسازد» (آلبویه.)06 :6860 ،
شمس لنگرودي به نق از اوكتاویو پاز دربارب تر مة شرعر مریگویرد« :مترر م بایرد در
كار تر مه به متن غایب اثر دست یابد ،به آنچه در وهر یز اثر پنهان اسرت ،یرا شراید برا
كمی تسام .بشود گفت متر م باید به نيت خالق اثر ،به آنچه او میخواهد بگوید برسرد نره
به آنچه میگوید» (لنگرودي)09 :6868 ،؛ این مله از كسانی كه سالهرا تجربرة تر مره را
دارند ،نشان میدهد آزاديهاي متر م در تر مة شعر گسرترده اسرت و بره يرزي محردود
نمیشود ز ميزان ابداع و آفرینش متر م.
به هر اال ،در تر مة شعر نو ،محدودیتهایی و ود دارد كه انتقرال همزمران محتروا و
شا را د ار مشا میكند و متر م نا ار میشود یای از ایرن دو ركرن مهرم هرر سرازه
زبانی را قربانی كند .در این مقاله برآنيم تا دشواريهاي تر مة شعر «بردر شراكر سرياب» را
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كه از پيشگامان شعر نو (شعر نيمایی) برهشرمار مریآیرد و شرعر او نظرر سرط .موسريقيایی و
ویژگیهاي زبانی بر سته است ،بررسی كنيم و راهاارهایی براي آن ارائه دهيم.

 .1پرسشهای پژوهش
این پژوهش در پی پاس به این دو سوال است كه «موسيقی داخلری يسرت و مصرادیق آن
كدامند؟» و «براي انتقال موسيقی شعر نو در تر مه ،ه دشواريهایی و ود دارد و راهاار
خروج از آنها يست؟» و فرضيهاي كه براي این دو پرسش مطرح میكند به ایرن لرورت
است كه «موسيقی داخلی نوعی انسرجام واژگرانی و همراهنگی آوایری و مناسربات لفظری و
معنایی شعر است و انتقال این ویژگیها و مناسبات با دشواريهایی روبهرو است كه متر م
با تجربه میتواند آنها را پشت سر بگذارد».

 .2پیشینۀ پژوهش
به عنوان پيشينة این مقاله ،ابتدا باید به مقالة واد گر امی با عنوان «سياليت نشانههراي ادبری
در تر مة متن شعري (مورد پژوهانه :دیوان اغانی مهيار الدمشقی ادونيس)» اشاره كررد كره
در زمينه تر مة شرعر نرو بره كراركرد ادبری نشرانههاي شرعري در سرایة روابرط همنشرينی و
انشينی آنها پرداخته است.
ناظميان و ااجمؤمن در مقاله «طرح رار وبی زبانشرناختی در تحلير تر مرة شرعر از
عربی به فارسی برمبناي نظریة فرماليسم» سعی دارند ار وبی نظري براي تحلير نظراممنرد
گونگیِ تر مة منظوم شعر كالسيز ارائه دهند و قالب خوبی ارائه كردهاند.
آلبویه در مقالة « الشهاي تر مة شعر از عربی بره فارسری» برا بررسری نمونرههرایی از
تر مة شعر عربی به فارسی ،موضوعاتی همچون اماان و عدم اماان تر مرة شرعر ،عنالرر
تر مهپذیر و تر مهناپذیر شعر ،ویژگیهاي متر م شعر و الشهرا و راهاارهراي تر مرة
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شعر از عربی به فارسی را به بحث میگذارد كه ندان تحليلی نيست و به زئيات نپرداختره
است.
نرگس انصاري در مقالة «وفاداري ،بازآفرینی یا آفرینش ادبی در تر مة شرعر (بررسری
مقابلهاي شعر امی و شعر فرزدق در مدح امام سرجاد (ع))» تر مرة منظروم رامی از شرعر
فرزدق را تر مه ندانسته ،بلاه آن را اثري بدیع میخواند.
بر ستگی مقاله ااضر ،دشواريهراي تر مرة شرعر نرو بره ویرژه شرعر سرياب در سرط.
موسيقی داخلی است كه در منابع فوق سخنی از آن بره ميران نيامرده اسرت .شريوب پرژوهش،
توليفی -تحليلی برمبناي استقراء در اشعار بدر شاكر السياب است.

 .3موسیقی داخلی
در شعر نو ،نوعی هماهنگی و انسجام و مناسبات لفظی و معنایی بين واژهها ایجراد مریشرود
كه آرایههاي بالغی ،زیباییهاي تصویري ،هماهنگیهراي آوایری از آن ملره هسرتند .ایرن
انسجام و هماهنگی باعرث مریشرود كلمرات و عبرارات یرز مرتن ،رابطره نزدیرزترري برا
یادیگر داشته باشند و ارتباطی نامحسروس و درونری ،ایرن كلمرات را بره هرم پيونرد دهرد؛
ارتباطی كه ز با دقت و تأم  ،معلوم ومشخص نمیشود .این روابط درونی و ن هایی كره
به لورت نامرئی بين كلمات و عبارات كشيده شده است بره مجموعره ایرن واژههرا هویرت
شعري میدهد و مرز بين شعر و نثر را مشخص میكند« .موسيقی داخلی در واقرع ،مناسربات
الفاظ و آرایههاي بالغی اعم از محسنات لفظی و معنوي است كه این آرایهها نوعی انسجام
در متن میآفرینند كه موسيقی درونی یا داخلی نام دارد» (شميسا.)36 :6870 ،
تفاوت موسيقی داخلی با خار ی (كناري) این اسرت كره موسريقی خرار ی در شرعر همره
شعرا شبيه به هم است و سطوح مختلفی ندارد و ابداع و آفرینش در آن بسيار اندك اسرت،
اما این موسيقی داخلی است كه مایة برتري شاعري بر شاعر دیگر است؛ «اگر همره شراعران
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در موسيقی خار ی یعنی وزن و قافيه مشترك هستند ،موسريقی داخلری بره ویژگری خراد
یز شاعر تبدی میشود و سبز او را متمایز میسازد و هيچ شراعر دیگرري نمریتوانرد در
آن سبز با وي شریز باشد» (کتانة.)613 :0888 ،

 .1-3انواع موسیقی داخلی
براي موسيقی داخلی انواع مختلفی برشمردهاند كه تارار ،آرایههاي بالغی (تشبيه ،استعاره،
توازي ،تضاد و ،)..زبان نمادین ،كاربري اسطوره از آن ملهاند و در ادامه به بر سرتهتررین
آنها در شعر سياب اشاره میكنيم.

 .1-1-3تکرار
تارار به معناي بازخوانی برخی عنالر مله؛ یعنی كلمه یا اررف یرا اسرلوب و یرا عبرارت
یز یا ند بار است .تارار بره طرور كلری پایره و اسراس ریرتم و آهنرگ اسرت (مجردي و
المهندس .)667 :6634 ،شاعر براي انسجام موسيقيایی شعر خود از انرواع تاررار بهرره مری-
گيرد« .در واقع تارار مو ود در ساختار كلی قصيده ،شعر را از آن االت سراون و مرود
میرهاند و بدان اركت و نشاط خالّی میبخشد به طوري كه ساختار موسيقایی قصيده در
راستا و همپاي ساختار درونی آن به اركت و تاراپو میافترد» (العيرد .)698 :0888 ،نةازک
المالئکة ،شاعر پيشگام شعر نو عربی نيز بر كاربرد گسترده تارار در شعر نو تأكيرد كررده و
فراوانی و بسامد باوي آن را در ابتداي شعر دانسته و معتقد اسرت شراعران اغلرب ،كلمره یرا
عبارت ابتدایی شعر را تارار میكنند .البته وي در لورتی این اقدام را سنجيده و مؤثر می-
داند كه توسط شاعري پخته و كاركشته انجام بگيرد (المالئکة.)014 :6637 ،
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 .1-1-1-3انواع تکرار
«شعر هيچگاه مانند دورب معالر از تارار بهره نبررده اسرت ،زیررا شراعر معالرر در پری آن
است تا خواستهها و اندیشههاي خود را در ذهن خواننده تثبيت كنرد» (آلبویره.)89 :6860 ،
اگر تارار در شعر نو ایگاه ویژهاي را به خود اختصاد داده است ،تر مة آن نيز نبایرد از
این تارار تهی باشد و متر م باید با شگردهاي مختلف ،این پدیده زبانی را در تر مة خود
منعاس كند.
مهمترین و وه تارار دو نوع است:
 -6تارار كلمه :در تانيز تارار كلمه ،اعم از اسم یا فع یا ارف ،شاعر به منظرور ایجراد
یا تامي ریتم شعر ،كلمهاي را به لورت افقی یا عمرودي تاررار مریكنرد كره معمرووً بره
موازات قافيه شعر قرار دارد و بر آن تأكيد دارد .در تر مه نيرز همران تاررار عينراً مرنعاس
میشود .به عنوان مثال ،كلمه «مطر» در این قصيده در انتهراي هرر بنرد ،سره برار بره لرورت
عمودي ذكر میشود كه عالوه بر كمز به ریتم شرعر ،مفهروم ریرزش براران را نيرز ترداعی
میكند:
عیناکِ غابتا نخیلٍ ساعةَ السَّحر
شمان تو دو نگ نخلند هنگام سحر
أو شُرفتانِ راح ینأى عنهما القمر
یا دو ایوان كه ماه به تدری از آنها دور میشود
عیناکِ حین تبسِمان تورِقُ الکُروم
هنگام تبسم شمان تو ،انگورها برگ میدهند
وترقصُ األضواء کاألقمارِ في نهر
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و نورها مث ماه در رودخانه میرقصند
یرجُّه المجداف وهناً ساعة السَّحر
پارو رود را هنگام سحر به آرامی تاان میدهد
کأنما تنبضُ في غوریهما النّجوم
گویی ستارهها در عمق شمان ،میتپند
أنشودة المطر

سرود باران

مطر...

باران...

مطر...

باران...

مطر....
باران( ...السياب.)608 :0860 ،
 -0تارار مله :میتواند بخش مهمی از موسيقی شعر باشد كه البته در شاعران پس از
سياب همچون «نزار قبانی» و «ام دنق » نمود بيشتري دارد .سياب در قصيدب «تموز
ياور» میگوید:
لو أنهض لو أحیا
اي كاش برمیخاستم اي كاش زنده میشدم
لو أسقي آه لو أسقي
اي كاش سيراب میكردم آه اي كاش سيراب میكردم
لو أن عروقي أعناب
اي كاش رگهاي من انگور بود
و تقبل ثغری عشتار (همان)78 :

011

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

و دهانم را عشتار میبوسيد
در افسانه اسطوره آمده است كه «عشتار (خداي عشق) باید بر دهان تموز (خداي
سبزینگی) بوسه زند تا او بيدار شده و همه ا سرسبز شود» (اسميت .)16 :6834 ،شاعر كه
در آرزوي ظهور و اضور تموز است تا زمين را سرسبز و سيراب كند از زبان تموز سخن
میگوید و تمناي او را با تأكيد بازمیگوید و مله «لو أسقي» را تارار میكند .این تارار
بخشی از موسيقی شعر است كه با ضمایر بارز و مستترِ متالم واده تامي میشود و
فضاي شوق و اسرت و تمناي درونی را در سراسر این بند پخش میكند.

 .2-1-3نماد
زبان نمادین وكراربرد ایرن اجرم از نمرادپردازي از ویژگریهراي شرعر نرو بروده و در شرعر
كالسز سابق نداشته است .شعر سياب نيز شعري نمرادین اسرت؛ یعنری اغلرب اشرعار او در
وراي معناي ظاهري كلمات ،معنرا و مفهروم دیگرري دارنرد و بایرد تفسرير و تحلير شروند.
نمادپردازي بخشی از موسيقی داخلی است كه به شعر نو بر ستگی میبخشد (ادامه مقاله).

 .3-1-3اسطوره
شاعر شعر نو با بهكار بردن اسطورههاي ملی و هرانی در شرعر خرود ،سراختاري نمایشری و
درام به شعر میبخشد و به آن بر ستگی میدهد .اسطوره ،نوعی نماد است و همين اسطوره
به نوعی تمایز شعر نو و زئی از موسيقی داخلی اساب میآید .اسطوره به لحاظ مفهروم و
پيام و نيز به لحاظ ساختار و قالب ،بيشترین پيوند را با نماد دارد .اسطوره در ال یز نمراد
گسترده و نوعی دولت رمزگونة ند انبه است« .نمادها ،رویدادهاي اسطورهاي را از ترز
مخاطبی و شخصی شردن زمرانی و مارانی نمرودن دور مریكننرد و برا ترأثير برر ناخودآگراه
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مخاطب ،باعث میشوند كه اسطوره از االت مصداقی به مفهومی و از زئری بره كلّری و از
زمانی و ماانی به فرازمانی و فراماانی تبدی شود» (قبادي.)661 :6831 ،
سياب ،شاعري نروگرا اسرت و طبعراً تر مرة شرعر نرو در مقایسره برا تر مرة شرعر كالسريز
تفاوتهاي عمدهاي دارد .مهمترین تفراوت آن اسرت كره در تر مرة شرعر نرو ،تر مرة منظروم،
كارایی و تناسبی ندارد ،پس متر م بایرد تر مرهاي بره نثرر ارائره دهرد ،امرا تر مرهاي كره زبران
شاعرانه و هنرسازههاي یز شعر مدرن را داشته باشد .در واقع ،تر مه باید در زبان مقصد ،یرز
آفرینش ادبی باشد .متر م شعر نو پيش از هر يز باید دانستنی اطالعات خرود را در زمينرة زبران
شعري شاعر باو ببرد ،زیرا تر مة شعر بر پایه معادلیابی واژگانی و انتخاب گونه زبانی است.

 .4ویژگیهای زبان شعری سیاب
سياب شاعري نوگرا است و نوگرایی او در سط .زبان را میتوان در ویژگیهاي زیر برشمرد.

 .1-4بهرهگیری از وزن و آهنگ
سياب سعی می كند لداي موسيقی در شعرش طنين بيندازد ،اال این موسيقی ممان است
نجواگرانه یا سوگوارانه و یا پرهياهو و براي آگاه كردن دیگران باشد .وي میكوشد از
محدوده بحرهاي عروضی خلي فراتر نرود ،اگر ه در این محدوده نوآوريهایی همچون
درهمآميختن بحرها را دارد.

 .2-4سیالیت و شناور بودن زبان
اشعار او سيال بوده و مانند دایرههاي روي آب در اال گسترش در سرط .هسرتند بریآناره
بخواهند به ژرفا یا عمق بروند .اشرعار او وااردهاي آوایری و موسريقيایی بره هرم پيوسرتهاي
هستند.
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 .3-4خودجوشی و غافلگیری در هنرسازهها و آرایههای زیباییشناسانه
در شعر سياب و به ویژه در هنرسازهها و آرایههاي زیباییشناسانه آن ،نروعی خود وشری و
غافلگيري و ود دارد كه اال دلسوختگی و ویژگیهاي شخصيتی او است .براي نشران
دادن این غافلگيري میتروان سرطر «أُحِةسُ بالةدماء والةدموع کةالمطر »...از قصريده «النهرر
والموت» (نز :ادامه مقاله) را مثال زد.

 .4-4امتداد زبانی به جای تمرکز و تعمق
در شعر سياب نوعی امتداد و تداوم دیده میشود و ااساس خود را بره شرا هراي مختلرف
بيان میكند و موضوعی را با عبارات مختلف توضي .میدهد .در االی كره دیگرر شراعران
شعر نو،چ برر ایجراز در كرالم و فشرردگی معنرا تاكيرد دارنرد (لرحراوي .)76 :0866،مرثالً
شاعري مانند ادونيس بر ایجاز و تعميق تأكيد دارد.

 .5-4بهکارگیری اسطورهها و موضوعات ابرانسانی
سياب از مله نخستين شاعرانی است كه اسطورهها و موضوعات ابرانسانی را در شعر خرود
بهكار بردند .كاربرد اسطوره ،ملزومات خالی دارد و شراعر از دولرتهراي زبرانی و دایرره
واژگانی محدودب اسطورهها استفاده میكند و تر مة آنها نيازمند آشنایی با اسطوره و فهم
معانی و مفاهيم آن است.
ساختار اشعار سياب از نظر كاربرد اسطوره بر دو قسم است:
الف -شعر از ابتدا تا انتها بر پایه یرز اسرطوره قررار گرفتره اسرت؛ ماننرد قصريده «تمةوز و
المدینة» كه بر پایه اسطوره تموز (دموزي یا ژوپيتر یا ادونيس) قرار گرفته است.
ب -ساختار شعر ،نمادین است و از اسطورههاي مختلفآ اما متناظر استفاده شده است؛ ماننرد
«المومس العمیاء» (روسپی كور).
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 .5دشواریهای ترجمۀ شعر سیاب
سياب مانند همه شاعران لااب سبز و تأثيرگذار ،ویژگیهایی دارد كه منحصربهفرد
است و متر م آثار او باید این ویژگیها را بشناسد تا بتواند تر مهاي مقبول ارائه دهد.
ویژگیهایی كه متر م باید از آنها را خصود شعر سياب آگاه باشد ،عبارتند از:

 .1-5یافتن واژهها یا عبارتهای کلیدی شعر
متر م شعر نو باید وااد تر مه را مله و گاه بند شعري بداند؛ به این معنا كه پایان سرطر،
پایان مله نيست و معنا كام نشده است .بنابراین ،متر م باید واژب كليدي یا روهر كرالم
و ملة شعري شاعر را بيابد و در تر مة آن از بهترین معادل استفاده كند و اتی با اسرتفاده
از ترادف و تأكيد ،آن را بر سته كند.
یافتن وهره كالم با دقت كردن در ساختار نحوي ميسر است؛ به ایرن معنرا كره اگرر در
مله مبتدا و خبر یا اسم و خبر نواس و ود دارد و یا سایر ساختارهایی كه نياز به واب و
مام دارند باید آن واب و مام بر سته شرود .مرثالً در بنرد آغرازین قصريده «النهرر و
الموت» از سياب ،كلمه «اين» نياز به مام دارد كه واب آن فع «أاسّ» اسرت و اتفاقراً
سطر پایانی آن ،نقطه بر سته شعر است كه معنا به اوج میرسد:
بُویب
بویب
یا بُویب
اي بویب
عشرون قد مضین کالدهور کل عام
بيست سال گذشته است كه هر سال مث یز عمر بود
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والیوم حین یُطبِق الظالم
امروز هنگامی كه تاریای خيمه میزند
وأستقرُّ في السریر دون أن أنام
و من به رختخواب میروم بیآناه بخوابم
وأُرهف الضمیر :دوحة إلي السحر
و تمام انم را گوش میكنم :درختی رو به سحر
مرهفة الغصون والطیور و الثمر
با شاخهها و پرندگان و ميوههایی آخته
أُحِسُ بالدماء والدموع کالمطر( ...السياب)687 :0860 ،
ااساس میكنم خون و اشز ون باران میبارد...
در این شعر ،شاعر درماندگی و شاوه و شاایت خود از روزگرار را نرزد رودخانره
بویب (دروازه كو ز) برده است .شاعر می خواهرد بگویرد در ایرن  08سرال همرواره
منتظر درخت سحر بوده است ،اما يزي ز خون و اشز نصيب او نشده است ،آن هم
به مقدار زیاد به طوري كه مصائب به اجم باران بر او باریرده اسرت .سرطر آخرر شرعر
نباید مبهم و تحت اللفظی تر مه شود ،بلاه ون نتيجه این بند اسرت بایرد بره گونرهاي
تر مه شود كه خواننده  ،تأكيد شاعر بر آن را دریابد .متر م باید كلمرات و سرطرهاي
كليدي و اساسی شعر را بيابد و براي آن ها دو یا ند تر مه بنویسد و یای را سرانجام
انتخاب كند كه مضمون را بهتر و بيشتر میر ساند .به عنوان مثال ،به نظر میرسد تر مة
زیر در انتقال محتوا و تأكيد شاعر رساتر است ،زیرا تعرداد و كثررت در « فررو ریخرتن»
بيشتر ااسراس مریشرود ترا «باریردن»« :ااسراس مری كرنم خرون و اشرز فرومریریرزد
ون باران».
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 .2-5معادلیابی برای اسطورهها و توضیح داستان آنها
شعر سياب و بسياري از شراعران معالرر ،رمزآلرود و نمرادین اسرت و فهرم آن نيازمنرد
دانستن داستان اسطوره ها و اطالعات فرامتنی است .در این لورت متر م این آثار ه
باید باند؟ اسطوره ها در اقيقت ،مقوله هاي فرهنگی هستند كه در یز متن نمود پيردا
میكنند« .نيومارك مقرووت فرهنگری را بره پرن دسرته :بروم شناسری ،فرهنرگ مرادي،
فرهنگ ا تماعی ،نهادها و سازمانهرا و اركرات گفتراري تقسريم مریكنرد و یاری از
شيوه هاي تر مة مقوله هاي فرهنگی را نوشتن یادداشرت ها ،ا ضرافات ،توضريحات ذكرر
میكند؛ یعنی اطالعاتی كه مترر م بایرد بره تر مره اضرافه كنرد و معمرووً توضريحات
فرهنگ ری اسررت و تفرراوت مي ران فرهنررگ زبرران مبرردأ و مقصررد را مشررخص م ریكنررد»
(نيومارك.)680 :6868 ،
نيومارك در تر مة مقووت فرهنگی به مترون نثرر اشراره دارد و اگرر در نثرر برراي
توضي .مقووت فرهنگی به پانوشت و یادداشت نيازمندیم در تر مة شعر به طریق اولی
باید نين كاري لورت بگيرد ،زیرا در « تر مرة شرعر ،مترر م عامر انتقرال فرهنرگ
است .بنابراین ،متر م شعر و ب ه طور كلی متن ادبی باید مسائ فرهنگی ،ادبی و زبرانی
زبان اللی را به خواننده توضي .دهد تا درك بيشتر و بهتري نسبت به اثر داشته باشرند.
به عبارت دیگر ،متر م شعر ،با افرزودن مسرائ پيرامتنری برا هردف توضري .نبرههراي
مختلف متن ،كار متر م را فقط برگرداندن واژهها از زبا نی بره زبران دیگرر نمریدانرد،
بلاه خود را عام معرفی فرهنگ مبدأ می داند .در واقع ،متر م شعر باید در تر مهاش
پانویس و یادداشت بنویسد و با این كار نقش پ ارتباطی را بين خود و خوانندگانش یا
بين زبان مبدأ و زبان مقصد ایفا می كند و می توان گفت به نوعی واسطة معرفی عنالرر
فرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد است» (بلوري.)068 :6861 ،

002

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

سياب در قصيده «المومس العمياء» (روسپی كور) از اسطورههاي مختلف (مدوسا،
فاوست ،پنلوپه ،آفرودیت و )...استفاده كرده و متر م نا ار است داستان اسطوره را در
پانوشت شرح بدهد .وي در بند نخست این قصيده میگوید:
اللیل یطبق مرة أخری فتشربه المدینة

(متْفاعلن مُتَفاعلن متْفاعلن متفاعلن مت

شب یز بار دیگر پخش میشود و شهر آن را مینوشد
والعابرون ،إلي القرارة ...مثل أغنیة حزینة

متْفاعلن مُتَفاعلن متْفاعلن متفاعلن…)

و رهگذران ون آهنگی اندوهگين به خانه میروند
وتَفتّحت أزهارُ الدفلي ،مصابیح الطریق،
راغهاي راه ون گلهاي خرزهره باز میشود
کعیون «میدوزا» ،تُحجر کل قلب بالضغینة،
مث

شمان «مدوسا»6

هر دلی را
با كينه ،سنگ میكند
وکأنها نُذُر تُبشر أهل «بابل» بالحریق (السياب)649 :0860 ،
گویی آژیرهاي قرمزي است كه مردم «باب » را
به آتش مژده میدهد.
ند ناته در تر مة این بند قاب مالاظه است:

 -6مدوسا یعنی فرمانروا .او از اساطير یونانی است كه به هركس نگاه میكرد ،میتوانست او را تبدی به سنگ كنرد .او
در ابتدا دوشيزهاي بسيار زیبا بوده است ،اما پس از ایناه معبد آتنا را آلوده مریكنرد ،آتنرا موهراي او را تبردی بره مرار
میكند (گریمال.)608 :6866 ،

چالشهای موسیقی داخلی شعر نو /...الهام مزرعه ،سید ابراهیم ديباجي و رسول دهقانضاد شهرضا

447

الف -مدینة ،حزینة ،ضغینة و نيز طریق و اریق در متن عربی قافيه هستند كه در كنار
تفعيلههاي بحر كام (در هار تفعيله :متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن) آهنگ ویژهاي به
شعر بخشيدهاند .متر م نيز سعی كرده است با آوردن مضارع اخباري :مینوشد ،میروند،
میشود و میكند مشابه همان ااساس را در متن فارسی ایجاد كند .متر م همچنين
كوشيده است با تارار ارف شين در سطر اول تر مه ،مفهوم «شب» و با تارار ارف «ه»
در سطر دوم ،مفهوم «اندوه» را تداعی كند.
ب -شاعر سعی دارد تاریای و تيرگی فضاي كشور عراق و ستم و اختناق ااكم بر آن را
نشان بدهد .از این رو ،همه تعابير شعر خود را در این راستا قرار داده است .رهگذران را
غمگين و راغهاي شهر را همچون پاسبانانی كه عابران را دستگير كرده و به زندان
میاندازند همچون مدوسا میداند و گ هاي خيابان را هشدار فرض كرده است .متر م نيز
سعی كرده است با كلماتی مانند آژیر قرمز ،این فضا را منعاس كند.
ج -متر م با ت يير سطربندي شعر سعی كرده است كلمات كليدي شعر را بر سته كند.
بندهاي شعر عربی پن سطر است ،اما در تر مه به هشت سطر تبدی شده و بر «سنگ
كردن» و «مژده به آتش» كه مفاهيم اللی این بند هستند ،تأكيد شده است.

 .3-5انتقال زبان نمادین سیاب
ساختار شعر سياب ،نمادین است و گاه بدون ایناه هيچ اشارهاي به نام شخصيت اللی
اسطوره كند از كليد واژههاي اسطوره در شعر خود بهره میبرد« .مثالً در همان شعر
«المومس العمياء» (فااشه كور) بیآناه به اسطوره پنهلوپه 6اشارهاي كند» (عبّاس:6660 ،
 -6ادیسه پهلوان اسطورهاي یونان باستان است كه در نگ یونران عليره ترروا شرركت داشرت و همران كسری برود كره
پيشنهاد ساختن اسب وبی را داد .وي در بازگشت از تروا سال ها سرگردان بود .شاهزادگان زیادي با ایرن گمران كره
ادیسه مرده است به خواستگاري همسرش پنهلوپه میآمدند و پنهلوپه كه آمدن ادیسره را انتظرار مریكشريد برراي ایناره
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 )033از كليد واژههاي آن؛ یعنی بافتن و شاافتن آن استفاده میكند و فقط كلمة كفن را به
ریسمان ت يير داده كه هم میتواند پيوندي براي رسيدن به زندگی باشد و هم طناب دار و
مرگ را تداعی كند .وي میگوید:
کم ردّ موتَک عنکموتُ بنیک .إنک تقطعین

متْفاعلن متَفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

بارها فرزندانت مردهاند تا تو زنده بمانی
حبل الحیاة لتقضیه و تضفری حبال سواه

متْفاعلن متفاعلن متفاعلن متْفاعلن

تو ریسمان زندگی را پاره میكنی
تا بند دیگري ببافی
حبال به تتعلقین علي الحیاة (سياب)646 :0860 ،

متْفاعلن متَفاعلن متفاعلن

رشتهاي كه با آن به زندگی درآویزي.
روسپی كور میتواند نماد انسان عرب باشد كه خود را در اختيار بيگانگان قرار داده و
همه ثروتهایش به تاراج رفته است .كور بودنش نشان ه و ناآگاهی او و درماندگی و
فقرش به خاطر از دست دادن نفت و دیگر ثروتها است .روسپی ،نطفههاي بسته شده در
رام خود را كه میتواند نماد نس آگاه آینده باشد ،میكشد تا مزاام او نباشند .در
اقيقت ،ادامه ايات او در گرو از بين رفتن فرزندان او است .منظور از ریسمان زندگی ،بند
ناف فرزندان و تنها منبع ارتزاق آنان است كه روسپی آن را قطع میكند تا ریسمان زندگی
خود را ببافد .ریسمان در اینجا سه كاربرد دارد :یای بند ناف نوزاد است (روسپی آن را
پاره میكند) و دیگري بندي كه روسپی را نجات میدهد (بند ارتزاق روسپی و رابطه او با
آنان را دست به سر كند ،ادعا میكرد دارد كفن ادیسه را میبافد و ترا برافتن آن تمرام نشرود ،ازدواج نخواهرد كررد .او
لب .تا شب كفن را میبافت و شب تا لب .آن را میشاافت .به این ترتيب هيچگاه زمان ازدواج نمیرسريد ترا ایناره
ادیسه از سفر بازآمد (اسميت.)66 :6834 ،
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زندگی) و سوم طناب دار است كه سرانجام روسپی را (با خودكشی) به كام مرگ می-
كشد .این مفاهيم نمادین را نمیتوان در تر مة واژهها انتقال داد ،بلاه باید از روش
پانوشت استفاده كرد .متر م با كلماتی ون «بمانی ،ببافی» و «میكنی ،درآویزي» و نيز
تضاد در «مردن و زنده ماندن»« ،پاره كردن ،بافتن» ،مراعاتالنظير «ریسمان ،بند ،رشته»
سعی كرده است تا ادي موسيقی كناري بحر كام (متفاعلن) را انتقال دهد.

 .4-5بازیهای زبانی شاعر
بهكارگيري شگردها و تانيزهاي زبانی و تو ه به فرم شعري ،یای از ویژگیهاي شعر نو
است كه سياب به خوبی در شعر «النهر و الموت» پياده كرده است.
بُویب...
بویب
بُویب...
بویب
أجراس برج ضاع في قرارة البحَر
زنگهاي بر ی كه در قعر دریا گم شد
الماء في الجرار و الغروب في الشجر
آب در كوزه و غروب در درخت
وتنضح الجرار أجراسا من المطر
و كوزهها زنگهایی از باران را تراوش میكنند
بلّورها یذوب في أنین
بلور آن در نالهاي ذوب میشود
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بویب ..یا بویب (همان)687 :
بویب....اي بویب.
شاعر بر آن است تا در این بند از شعر ،سقوط از ارتفا ع به اضيض را برساند كه در
واقع ااایت اوضاع سياسی كشور عراق را بازگو میكند و بویب (نام رودي در عراق)
میتواند نماد عراق باشد .برج كه در بلندا قرار دارد در ژرفاي دریا سقوط میكند .براي
نشان دادن این معنا از كلمات و الفاظی استفاده كرده است كه این معنا را برساند .اول ایناه
«بویب» در آغاز بند به لورت عمودي و در پایان آن به لورت افقی نوشته شده است؛
یعنی برج ،بلند و سرفراز بوده كه بر خاك افتاده است .دوم ایناه اروف اول بند؛ یعنی
الف ،يم ،سين ،عين ،قاف ،غين ،شين ،پرطنين و پرسرولدا است كه به تدری فروكش
میكند و در بند آخر از اروف :باء ،راء ،هاء ،یاء و نون استفاده شده است كه مفهوم از
اوج تا فرود را با ترتيب این اروف نشان داده است .موسيقی «بحر ،شجر ،مطر» كه توالی
مصوتهاي باو را نشان میدهد نيز بر زیبایی شعر افزوده است كه این ارزشهاي آوایی در
تر مه منعاس نمیشود.

 .5-5آهنگ ساختهای همگون و منسجم
اركت متوالی و منظّم كلماتی كه از نظر معنا در یز سو قرار دارند و در یز
مسيراركت میكنند ،نوعی آهنگ ایجاد میكند كه مبتنی بر همنشينی ساختهاي
همگون درونمتنی است و در نهایت ،بافت معنایی یاسانی را در معماري كلی شعر ایجاد
میكند .امري كه بهدنبال آن لداي واادي از درون متن شعري برمیآید .متر م با
انتخاب واژگانی كه بتواند این همسویی را ایجاد كند ،این آهنگ را به زبان مقصد منتق
میسازد:
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بقایا من القافلة
بقایایی از كاروان
تنیر لها نجمةآفلة
ستارهاي دم غروب بر آن میدرخشد
طریق الفناء وتؤنسها بالغناء
راه نابودي را و با آهنگ آن را مأنوس میكند
شفاه ظماء( ...همان)688 :
لبهاي تشنه. ...
این شعر سياب كه «سراب» نام دارد فضاي شاست را القا میكند كه اال فریب
است .متر م با این تر مه نتوانسته مجموعهاي به هم پيوسته را ارائه دهد كه مانند متن
اللی ،ااساس شاست را به خواننده منتق كند.
بازماندگان كاروانی است
كه ستارهاي رو به افول
راه نابودي را برایش روشن میدارد
و با یز آواز ،مأنوس میكند
آواز لبهاي تشنه...
تر مة دوم ،متن نسبتاً به هم پيوستهاي است كه مفهوم بازگشت كاروان از نگ و
روان شدن به سوي مرگ در عين محروميت و نياز را تداعی میكند .كلمات« :بازماندگان،
رو به افول ،نابودي ،لبهاي تشنه» این مفهوم را بر سته میكند .در ضمن ،براي ایناه بند
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شعري هویت پيدا كند و ناتمام باقی نماند ،متر م سطر اول را خبر براي مبتداي محذوف
گرفته است كه اشاره به كشور عراق و مردم آن دارد.

نتیجهگیری
در این پژوهش در این پژوهش نتای زیر اال شد:
 -6در تر مة شعر سنتی ،روش تر مة شعر به شعر میتواند فرم شعر عربی را در قالب یز
فرم شعري مشابه در زبان فارسی بازآفرینی كند و كمترین ميزان ریزش آوایی و معنایی را
داشته باشد.
 -0مناسبترین شيوه براي تر مة شعر نو ،تر مه به نثر است كه میتواند عمق معنایی و
ظرافتهاي شالی را به زبان مقصد منتق كند.
 -8موسيقی داخلی ،ارتباط نامحسوس و درونی بين كلمات و عبارات است كه بره لرورت
ن هاي نامرئی ،پایههاي سطرهاي شعري را به هم پيوند داده و به آنها هویرت شرعري مری-
بخشد .شگردهاي زبانی همچون زبان استعاري و كنایی ،آرایههاي بدیعی ،انرواع تاررار و...
و نيز هنرسازههاي معنایی مانند نمادسازي و اسطورهپردازي و ...از مصادیق موسيقی داخلری
است.
 -4سياب شاعري نوگرا است كه وزن و آهنگ در شعر او ایگاه ویژهاي دارد .شعر او
زبانی سيال و شناور دارد و در این شعر ،امتداد و تداوم به اي تعمق نشسته است.
غافلگيري و خود وشی آرایههاي بالغی در شعر او فراوان است .سياب در شعر خود از
اسطورهها بهره زیادي می برد تا ایی كه ساختمان اللی شعر خود را بر پایه یز اسطوره
بنا میكند.
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 -9یافتن واژهها یا عبارتهاي كليدي شعر و تر مة زیبا و دقيق آنها ،معادلیابی براي
اسطورهها و توضي .داستان آنها ،انتقال زبان نمادین ،انعااس بازيهاي زبانی شاعر به
تر مه ،برخی از دشورايهاي تر مة شعر سياب است.
 -1متر م میتواند با برخی شگردهاي زبانی در زبان مقصد ،مثالً انتخاب و اگذاري
كلمات همسو و منسجم ،آهنگی ایجاد كند كه معادل آهنگ برخاسته از شعر مبدأ باشد.
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