The Dialectic of Rhythm and Expression in the
Translation of Classical Arabic Poetry into Classical
Persian Poetry

Abstract
Focusing on the translation of classical Arabic poetry into Persian classical poetry,
this article examines the interactions that take place between the expressive
construction and the rhythmic construction of poetry in this type of translation in
order for the translation product to convey both the content of Arabic poetry and
simulate its classical poetic form. The questions are as follows: In this type of
translation, what are the effects of the interaction between expressive construction
and rhythmic construction on the relationship between Persian poetry and Arabic
poetry? After studying some examples of translations by analytical-descriptive
method, it is concluded that in this type of translation, rhythmic construction
occurs in Persian poetry independent of Arabic poetry; due to the observance of
rhythmic requirements, the expressive construction of Persian poetry often
distances itself from the expressive construction of Arabic poetry. Also,
sometimes Persian poetry differs from Arabic poetry in the way of arranging
speech in the form of verses; the relationship between Persian poetry and Arabic
poetry in terms of expressive construction is realized if the expressive changes in
the translation were understandable and in line with the transfer of the themes of
Arabic poetry, and rhyming often causes expressive changes in the translated
product. Finally, there are three dominant tendencies in this type of translation:
formal re-creation, dynamic re-creation, and free re-creation.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

جدل موسیقی و بیان در ترجمة شعر کالسیک عربی به شعر
کالسیک فارسی


حسام حاجمؤمن

استادیار ،گروه زبان وادبيات عربی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران،ایران

این مقاله با تمركز بر ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی ،تأ يرات متقابلی را بررسی میكند
كه در این نوع ترجمه ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر جریان مییابد تا در نهایت محصول ترجمه،
هم مضمون شعر عربی را منتقر كند و هم ش ر شعري كالسيک خود را شبيهسازي كند .پرسشها از این
قرارند كه در این نوع ترجمه تعامر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول
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چکيده

ترجمه با شعر اصلی دارد؟ و تعامر این دو ساخت به نه ش رهایی در محصول ترجمه نمود مییابد؟ از
ترجمه ،شعر فارسی بهلحاظ ساخت موسيقایی ،مستقر از شعر عربی پدید میآید؛ رعایت الزامات موسيقایی
غالباً موجب میشود ساخت بيانی در شعر فارسی از ساخت بيانی شعر عربی فاصله بگيرد .همچنين گاه باعث
میشود شعر فارسی در نحود تنظيم سخن در قالب مصرعها و بيتها با شعر عربی متفاوت شود .رابية شعر
فارسی با شعر عربی بهلحاظ ساخت بيانی در صورتی محقق میشود كه تغييرهاي بيانی در ترجمه در راستاي
انتقال مضمونهاي شعر عربی و قابر فهم باشند .این در حالی است كه قافيهپردازي غالباً موجب تغييرهاي
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مقدمه
از جمله قدیمیترین و البته جفابترین انواع ترجمة ادبی از عربی به فارسی ،ترجمة شعر
كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی است .قدمت این نوع ترجمه تا جایی است كه
محمد بن عمر رادویانی در قدیمیترین منبع بالغت فارسی -نگاشتة قرن پنجم هجري فصلی
را با عنوان «فی الترجمه» به این موضوع اختصاد داده و نوشته« :و ی ی از بالغت ترجمه
گفتنست .و بهترین ترجمه آن بوَذ كی معنی را تمام نقر كنف و لفظی موجَز بليغ» .سپس
نمونههایی آورده كه همگی بيتهایی عربی همراه با ترجمةشان در قالب بيتهایی فارسی
هستند (الرادویانی .)6811 ،جفابيت این نوع ترجمه بهویژه در آن است كه محصولش نهتنها
مضمون شعر عربی را به زبان فارسی منتقر میكند ،بل ه ش ر موسيقایی شعر عربی
كالسيک را نيز با شروط مخصوصی كه براي تنظيم سخن دارد در زبان فارسی شبيهسازي
میكند.
خصوصيت این نوع ترجمه وقتی بهتر مشخص میشود كه با ترجمة شعر كالسيک عربی
به نثر مقایسه شود .در ترجمه به نثر ،مترجم فقط مضمون شعر را به زبان فارسی منتقر میكند
و در این انتقال در نهایت با نثري ادبی سعی میكند متنی زیبا در زبان مقصد پدید بياورد ،اما
وقتی مترجم تالش میكند ش ر موسيقایی شعر كالسيک عربی را نيز به زبان فارسی انتقال
دهد ،عمالً به استقبال نالشهاي مضاعفی میرود كه نحود تنظيم سخن به او تحمير میكند؛
با شروطی از این قبير كه سخن باید در قالب مصرعها و بيتهاي مساوي با وزن عروضی
ی سان ،طول و آهنگی مشخص داشته باشد و سخن در پایان مصرعها یا ابيات باید بهگونهاي
تنظيم شود كه قافيهاي منظم را در شعر سامان دهد .از این منظر ظاهراً تنها زبان فارسی است
كه میتواند ش ر موسيقایی شعر كالسيک عربی را بهطور طبيعی در زبان مقصد شبيهسازي
كند و این بهسبب مشابهتهاي موسيقایی شعر كالسيک در این دو زبان بهلحاظ اصول كلی
است .بنابراین ،این نوع ترجمه ،فرآیندي با دو جنبة موازي است كه یک جنبهاش انتقال
ساخت بيانی و جنبة دیگرش شبيهسازي ساخت موسيقایی شعر كالسيک عربی در زبان
فارسی است .در اینجا منظور از «ساخت بيانی» نحود داللت بيتها بر مضامين است كه در
تعبيرهاي سازندد بيتها نمود مییابد .همچنين منظور از «ساخت موسيقایی» نحود تنظيم سخن
در قالب بيتهاي مساوي با وزن عروضی ی سان و قافيهاي منظم است.
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از آنجا كه این فرآیند مستلزم خلق شعر در زبان فارسی است ،این نوع ترجمه را نمیتوان
فقط انتقال محتوا از زبان مبدأ به زبان مقصد دانست ،بل ه باید آن را نوعی «آفرینش» قلمداد
كرد .به عبارت دقيقتر ،نوعی «بازآفرینی»؛ نراكه شعر فارسی در نتيجة این فرآیند ،آفرینشی
مجدد از شعري دیگر در زبانی دیگر است.
رومن یاكوبسن ،6نظریهپرداز شهير شعرشناسی با نظر به درهمتنيدگی جوانب موسيقایی
و معناشناختی زبان در شعر ،ترجمة شعر را تنها از طریق «انتقال خالقانه» مم ن دانسته است:
«شعر بنا به تعریفش ترجمهناپفیر است .تنها انتقال خالقانه مم ن است» (یاكوبسن)6863 ،
با توجه به این ه بازآفرینی شعر كالسيک از عربی به فارسی فرآیندي است كه همزمان
در دو محور ساخت بيانی و ساخت موسيقایی تحقق مییابد ،مسألة ویژهاي كه در این نوع
ترجمه وجود دارد ،این است كه نه تنها در این نوع ترجمه میتوان ساخت بيانی شعر را به
فارسی منتقر كرد و ساخت موسيقایی این نوع شعر را در فارسی شبيهسازي كرد ،بل ه تأ ير
متقابلی است كه ساخت بيانی و ساخت موسيقایی بر ی دیگر میگفارند تا در نهایت
محصول ترجمه با مقتضيات و الزامات خاصی كه هر یک از این دو دارند ،منيبق شود؛
بهویژه كه این تأ ير متقابر میتواند در ترجمههاي مختلب به ش رهاي مختلفی خود را نشان
دهد و این حقيقتی است كه تنوع ترجمههاي موجود بر آن صحّه میگفارد.
بر اساس آنچه بيان شد ،هد از ميالعة حاضر بررسی تعامر دوسویه ميان ساخت بيانی
و ساخت موسيقایی شعر است كه در این نوع از ترجمه جریان دارد و عمالً به ش رهاي
مختلفی در ترجمهها نمود مییابد .از این رو ،ميالعه حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی ،تعامر ميان ساخت بيانی و ساختموسيقایی شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد؟
 در این نوع ترجمه ،تعامر ساخت بيانی و ساخت موسيقایی به نه ش رهایی در محصولترجمه نمود مییابد؟
فرضيههاي مدنظر در وراي پرسشها نيز از این قرار بودهاند:
 شبيهسازي ساخت موسيقایی در ترجمة شعر ،محدودیتهایی را به انتقال ساخت بيانیتحمير میكند.

1. Jakobson, R.
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 در ترجمة شعر بسته به این ه مترجم به انتقال ساخت بيانی اولویت دهد یا به شبيهسازيساخت موسيقایی ،ش رهاي مختلفی از رابية این دو ساخت پدید میآید.

 .1پيشينة پژوهش
در پيشينة پژوهش حاضر در حوزد ميالعات مربوط به ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر
كالسيک فارسی باید در آغاز از پژوهشهایی یاد كرد كه نمونههایی از این نوع ترجمه را
گردآوري و ارائه كردهاند بیآن ه تحليلی از آنها ارائه كرده باشند؛ از قبير مقالة «سرنوشت
عاشق! ترجمة شعر به شعر» از بهروزي یا مقالة «ترجمة شعر به شعر» از حبيبالهی .حبيبالهی
همچنين در مجموعه مقاالتی با عنوان «مضامين مشترك در عربی و فارسی» نمونههاي
متعددي از شعرهاي عربی و شعرهاي فارسی را كه مضمونی مشترك دارند ،گردآوري و
ارائه كرده كه البته عالوه بر این ه تحليلی به همراه ندارند ،همگی نمیتوانند مصداقی از
ترجمه باشند ،نراكه صر اشتراك در مضمون كلی ميان برخی شعرهاي فارسی و برخی
شعرهاي عربی ،نمیتواند دليلی بر وقوع ترجمه باشد.
در ارتباط با پژوهشهایی كه نمونههایی از این نوع ترجمه را تحلير كردهاند ،میتوان به
مقالة «بررسی ترجمههاي قصاید نامدار عربی به شعر فارسی» از محسنینيا و بهرهور اشاره
كرد كه در آن تاریخچة ترجمة شعر از عربی به فارسی و روند پيشرفت روشهاي آن با
دیدگاهی تاریخی ميالعه شده است .رحيمی و گنجی نيز در مقالة «الترجمة والتناص» انواع
روابط اشعار عربی و ترجمههاي فارسی آنها را از دیدگاه نظریة بينامتنيت بررسی كردهاند.
رحيمی و گنجی همچنين در مقالة «التصی ة الُشریة وترجمتها الفارسیة المنظو ة ن نظور
وسیتیّ» رابية موسيقایی ميان قصيدهاي عربی از بشر بن عوانه و ترجمة منظوم آن از
محمدحسين شهریار را به بررسی گفاشتهاند.
حيدري و هم اران نيز در مقالة «بررسی و نقد ترجمة نونية ابوالفتح بُستی به زبان فارسی؛
با ت يه بر اصر كميت» رابية معنایی ميان قصيدد نونيه و ترجمة منظوم آن را از بدرالدین
جاجرمی بررسی كرده و نتيجه گرفتهاند كه با وجود تالش مترجم در حفظ كميت ،افزایش
كمّی در دو سيح واژگانی و معنایی در ترجمه آش ار است.
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رحيمی و هم اران در مقالة «الترجمة عن األدبا والُالغیین الفرس الت ا » جایگاه
ترجمة شعر از عربی به فارسی را در منابع ادبی و بالغی فارسی با نگاهی تاریخی ميالعه
كردهاند.
ناظميان و حاجمؤمن در مقالة «نارنوبی زبانشناختی براي تحلير ترجمة شعر از عربی
به فارسی» با ت يه بر نظریة فرماليسم روسی به این مسأله پرداختهاند كه ترجمة شعر نگونه
ماهيت زبانی شعر عربی و مؤلفههاي سازندد آن را به زبان فارسی منتقر میكند.
پژوهش حاضر میكوشد به این مسألة جدید بپردازد كه در ترجمة شعر كالسيک عربی
به شعر كالسيک فارسی ،تعامر متقابر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی نه پيامدهایی
براي رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد و به نه ش رهایی نمود مییابد.

 .5روش پژوهش
این پژوهش با روش تحليلی -توصيفی انجام شده است؛ بدین ترتيب كه مجموعهاي از
شعرهاي كالسيک عربی در كنار ترجمة آنها در قالب شعرهاي كالسيک فارسی تحلير و
تالش شده با مقایسة آنها از منظر ساخت بيانی و ساخت موسيقایی ،مشخص شود كه تأ ير
متقابر این دو ساخت روي هم در توليد شعرهاي فارسی نه پيامدهایی را براي رابية این
شعرها با شعرهاي عربی به همراه داشته است .سپس محورهاي برجستة این پيامدها مشخص
شدهاند و با روالی منظم ،همراه با تحلير برخی نمونهها ،توصيب شدهاند .در توصيب هر
محور از ميان مجموعه شعرهاي موجود به بيان نمونههایی بسنده شده كه محور مدنظر را
بهروشنی نشان میدهند.

 .1شبيهسازي ساخت موسيقایي در ترجمة منظوم
مهمترین ویژگی شعر كالسيک در زبانهاي عربی و فارسی نهبسا ساخت موسيقایی این
نوع شعر باشد ،نراكه شعر كالسيک در این دو زبان اساساً براساس مؤلفههایی تعریب
میشود كه همگی نمایانگر ساخت موسيقایی شعر هستند؛ یعنی مؤلفههایی از این قبير كه
واحد شعر «بيت» است ،هر بيت از دو مصرع تش ير میشود ،طول ابيات مساوي است ،ابيات
وزن عروضی ی سان دارند و نينش قافيه نيز در انتهاي ابيات روالی منظم دارد .ننين مؤلفه-
هایی عمالً قالبی كلی را تعيين میكنند كه به ساخت موسيقایی شعر نمود میبخشد و مشخص
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میكند كه ساخت بيانی شعر در نه قالب موسيقایی باید تنظيم شود تا شعر ،كالسيک
محسوب شود.
این ه شعر كالسيک در این دو زبان براساس مؤلفههاي یاد شده اشتراكات ش لی دارد،
این ام ان را به وجود آورده كه بتوان شعر كالسيک عربی را در قالب شعر كالسيک فارسی
ترجمه كرد و از این طریق مؤلفههاي كالسيک بودن شعر را در ترجمه شبيهسازي كرد .البته
شعر فارسی در این فرآیند لزوماً در همان وزن عروضی شعر عربی یا حتی با همان روال
قافيهپردازي سروده نمیشود ،بل ه كامالً مم ن است در وزنی دیگر یا با روال قافيهپردازي
دیگري سروده شود ،اما به هر حال مثر شعر عربی این دو مؤلفه را در خود خواهد داشت و
بهجهت برخورداري از این دو مؤلفه ،بهلحاظ موسيقایی شبيه به آن خواهد شد .این موضوع
از همان نخستين نمونهاي كه محمد بن عمر رادویانی در كتاب «ترجمان البالغه» براي ترجمة
شعر عربی به شعر فارسی آورده ،مشخص است (الرادویانی:)6811 ،
لته حتَ ُّ لتتَمصتتتامٍ و ِشتتیتَة حَیتَّةٍجج

وقتتالتتب عشتتتتلاقٍ ولتتون حتتَیتتنٍ

تههيههزيِ شههههمشههههيههر دارذ و رَوِش ِمههار

كههالههبههف عههاشههههقههان و گههونههة بههيههمههار

در این نمونه اوالً بيت فارسی در بحر منسرح سروده شده در حالیكه بيت عربی در بحر
طویر است .انياً بيت فارسی دو مصرعش همقافيهاند در حالیكه بيت عربی ننين نبوده است.
با این همه ،شعر فارسی قالب موسيقایی شعر عربی را بهطور كلی شبيهسازي كرده است.
براین اساس در ترجمة شعر كالسيک عربی اگر مترجم بخواهد عالوه بر این ه ساخت بيانی
شعر را به زبان فارسی منتقر میكند ،ساخت موسيقایی كالسي ش را نيز شبيهسازي كند،
گونهاي از ترجمه پدید میآید كه به «ترجمة منظوم» شهرت دارد .واژد «منظوم» در این
عنوان ،تأكيدي است بر این ه خصوصيت این نوع ترجمه ،تنظيم سخن در قالب «نظم» است
كه بر ساخت موسيقایی در شعر كالسيک داللت دارد.

 .0جدل ميان ساخت بياني و ساخت موسيقایي

نالش اصلی در این نوع ترجمه ،جدلی است كه ميان ساخت بيانی شعر و ساخت موسيقایی-
اش جریان مییابد؛ زیرا مترجم همزمان میخواهد هم محتواي شعر عربی را منتقر كند و هم
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به الزامات قالب كالسيک در شعر فارسی پایبند بماند و تحقق این دو با هم غالباً با تنگناهایی
مواجه خواهد بود كه موجب میشود ترجمه در بيان معنا به تعادلی حداكثري با شعر عربی
نرسد ،بل ه نوعی بازسرایی مضمون شعر عربی در قالب شعر فارسی باشد .این موضوع البته
به ميزان سادگی یا پيچيدگی ساخت بيانی در شعر عربی نيز بستگی دارد .مثالً در نمونة منقول
از رادویانی ،بيت عربی ساخت بيانی بسيار سادهاي دارد كه صرفاً از یک اسناد (لَهُ  )...و نهار
تركيب اضافی ساخته شده ودر ترجمه نيز همين ساخت ساده بازسازي شده و بيت فارسی
توانسته بهلحاظ معنایی به تعادلی كامر با بيت عربی برسد ،اما هرنه شعر عربی ساخت بيانی
پيچيدهتري داشته باشد ،نهبسا كه ساخت بيانی شعر فارسی از ساخت بيانی شعر عربی فاصله
بگيرد؛ مثالً در نمونهاي كه در كتاب «ب ائع األف ار فی لنایع األشعار» (قرن نهم هجري)
آمده (واعظ كاشفی:)6816 ،
إنَّ التتای هتتو ک تالتتت تِرطتتاسِ والتتت تل تمِ

أ تو لِستتتتانتینِ ذو جَهَتینِ فی ال لمِ

ستتَوود تحتتیتتاه کتالتتتتِرطتتاسِ تنتتِمتاً

وَاضت ترِب تتتلتَّ َه بتِالستتتیفِ والتلمِ

هههركههه نههون كههاغههف و قههلم بههاشههههد
هههمههچههو كههاغههف سههههيههاه كههن رویههش

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

در نمونة باال ترجمة فارسی در بيت نخست ،ساخت بيانی بيت عربی را كامالً پوشش
داده ،اما در بيت دوم كاركردي كه « نتتِماً» در ساخت بيانی بيت داشته در ترجمه بازتاب
نيافته است؛ همچنانكه تركيبِ «بِالسیفِ والتلمِ» در ترجمة فارسی جاي خود را به یک تشبيه
داده است (نون قلم  ...به تيغ) .در نمونة زیر نيز كه بيتی از ترجمة بدرالدین جاجرمی از نونية
بُستی است ،اسلوبهاي بيانی كه بيت عربی را ساختهاند در بيت فارسی تغييرهاي متعددي
یافتهاند (ر.ك :دانشپژوه:)6851 ،
یا عا ِتتتتراً لِختتتترابِ ال َلهرِ ِّتهِتتتت اً

تاهللِ هَتتتت لِختتتترابِ العمرِ عمتتتتران

میكنی خانة ویران تو به صههد جهد آباد

خانة عمر عمارت كن ،كان ویران اسههت
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در نمونة بيان شده ،بيت عربی از اسلوبهاي بيانی ندا ،قسم و استفهام ان اري ساخته شده
و ساخت بيانی بيت از نظم واژهها درون این اسلوبها تش ير شده است .اما در بيت فارسی
اسلوبهاي بيانی مورد اشاره ،كنار گفاشته شده و واژههاي معادلی كه در فارسی انتخاب
شدهاند ،نظمی متفاوت یافتهاند تا مضمون بيت عربی در ساختی موزون منتقر شود .بنابراین،
تغيير در اسلوبهاي بيانی یا به عبارت دیگر ،تغيير در ساخت بيانی شعر ،اتفاقی است كه
غالباً ترجمة منظوم از آن ناگزیر میشود تا بتواند كالم را در فارسی منيبق با مقتضيات
موسيقایی شعر كالسيک نظم دهد.
انتخاب قالب شعري كالسيک در این نوع ترجمه عالوه بر این ه مم ن است باعث تغيير
در ساخت بيانی شعر شود ،بر نحود تنظيم سخن در قالب ابيات فارسی نيز تأ ير میگفارد.
بارزترین نمود این تأ ير در نحود تنظيم مصرعهاي یک بيت است؛ نراكه احتمال دارد نحود
تنظيم سخن در قالب دو مصرع فارسی با دو مصرع عربی متفاوت باشد؛ مثالً ترجمهاي دیگر
از همان بيت قبلی از عادل بن علی شيرازي كه در آن جاي دو مصرع عربی عوض شده است
(ر.ك :رحيمی خویگانی:)6861 ،
خانة عمرِ تو ویران اسههت و از جدِّ تمام

مههیكنی دهرِ خراب آبههاد از بهر مُقههام

این نمونه نشان از آن دارد كه مترجم ،واحد ترجمه را یک بيت عربی گرفته و نه یک
مصرع .به همين ترتيب همچنين مم ن است محتواي یک بيت عربی در قالب دو بيت فارسی
به نظم درآید؛ این موضوع حتی در ی ی از نمونههاي رادویانی در «ترجمان الُالغة» نيز رخ
داده (الرادویانی:)6811 ،
الشتتتَّیتتب ک ترهٌ وک ترهٌ أن ی تفتتارِق تنتتی

أعِِّب بِشت تی علی الَُغ تتتا ِ َودودٌ

پهههيهههري را دشهههههمهههن دارم ههههمهههی
اي عههجههبههی هههرگههز دیههفي كسههههی

هههيههچ نههخههواهههم ك هی شهه هوَم زو جههفا
كههو شههههد بههر دشههههم هنِ خههود مهُبههت هَال

در نتيجه از ترجمة منظوم نمیتوان انتظار داشت كه بهطور كامر به ساخت بيانی شعر
عربی پایبند باشد و همين كه ترجمه بتواند مضمونهایی را كه تعبيرهاي عربی بيان میكنند
در قالب تعبيرهایی هرنند متفاوت در شعر فارسی بيان كند ،هدفش محقق شده است .توفيق
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مترجم در این فرآیند بستگی به این دارد كه تعبيرهاي مورد استفادد وي در شعر فارسی بتواند
محتواي شعر عربی را منتقر كند و تغييرهایی كه وي در نحود بيان اعمال میكند در راستاي
داللت شعر فارسی بر مضمون شعر عربی باشد .مثالی دیگر ،ترجمة دو بيت منتسب به حضرت
علی (ع) از بندار رازي است (ر.ك :حبيب اللهی:)6851 ،
أیَّ یتتو تتَیَّ تتِن التتمتتوتِ أفتتِر

یتتومَ تتا قتت ورَ أو یتتومَ قتت ِر

یتتومَ تتا قتت ورَ لتتم أ تتشَ التترَّدی

وإذا قتت ورَ لتتم یتتغتتنِ التتحتتَار

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

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

شعر عربی با استفهام آغاز شده« :كدام دو روز خود را از مرگ بگریزم؟!» و مضمونش
این است كه در هيچیک از این دو روز ،گریز از مرگ سودي ندارد .سپس ترجمة فارسی
این مضمون را در مصرع اول به صراحت با جملهاي خبري بيان كرده است .به همين ترتيب
بيت دوم نيز آش ارا تغيير در ساخت بيانی را نشان میدهد :افزون بر این ه جاي دو مصرع
در ترجمه عوض شده ،شعر عربی در مصرع اول گفته «روزي كه مرگ مقدّر نشده ،هراسی
از مردن ندارم» كه یعنی ننين روزي مرگ اتفاق نمیافتد .سپس ترجمة فارسی این مضمون
را در مصرع دوم صریح بيان كرده :در ننين روزي «مرگ روا نيست» .در نتيجه گرنه مترجم
تغييرهایی در نحود تعبير-یا همان ساخت بيانی شعر اعمال كرده -این تغييرها در راستاي
انتقال مضمون تعبيرهاي شعر عربی بوده است .از جمله نمونههایی كه به بهترین وجه ،توفيق
ترجمة منظوم را در ننين تغييرهایی به نمایش میگفارد ،برخی از بيتهاي سعدي شيرازي
است كه وقتی آنها را از منظر ساخت بيانی با بيتهایی از شاعران عرب مقایسه میكنيم
بهدلير مشابهت بيانی باالیی كه دارند ،میتوانيم بگویيم كه به احتمال قریب به یقين در
سرودههاي او گاه عمالً ترجمة منظوم بهطور پنهان رخ داده است؛ مثر بيت زیر از ابو العالء
معرّي همراه با بيتی از سعدي (ر.ك :دامادي:)6876 ،
إِذا بتتَلتتل التتوَلتتیتت لتت َیتت َ عَشتتتتراً

فتال یتَ ت عَلى التتتتتتحرمِ الوَلیت

پسهههر نون ز ده برگههفشهههتش سهههنين

ز نههامههحههرمههان گههو فههراتههر نشههههيههن
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بيت عربی گفته «هرگاه پسر نزد تو به  68سالگی رسيد ،آن پسر نباید بر نامحرمان وارد
شود» .حال از مقایسة مصرعهاي اول مشخص می شود كه مصرع فارسی دقيقاً مضمون
مصرع عربی را با تعبيري بسيار مشابه بيان كرده است .سپس از مقایسة مصرعهاي دوم نيز
مشخص می شود كه مصرع فارسی باز دقيقاً همان مضمون مصرع عربی را بيان كرده ،اما
این بار با تغيير در نحود تعبير .بارزترین شاهد این تغيير آنجاست كه مصرع عربی با اسلوب
نهی غایب بيان شده« :ال یَ

» (نباید وارد شود) ،اما مصرع فارسی همين مضمون را با

اسلوب امر بيان كرده است« :گو فراتر نشين» .طبعاً این دو تعبير در عين تفاوت ،هر دو در
ساخت بيانی بيت ،كاركردي مشابه دارند و می گویند این پسر باید به دور از نامحرمان
باشد .براین اساس تغيير در نحود بيان را ناگزیر باید از اختيارهاي مترجم در این نوع ترجمه
دانست ،اما مسأله اینجاست كه معيار توفيق و قدرت مترجم در این نوع ترجمه دقيقاً همين
اختيار است .به عبارت دیگر ،مسأله این است كه مترجم در تعبير مجدد از مضمون
تعبيرهاي عربی تا نه حد توانسته موفق عمر كند .برخال نمونههاي قبلی ،در برخی
نمونه ها تغييرهاي بيانی موجب می شوند ترجمه از شعر عربی دور بيفتد و اساساً مضمونی
متفاوت توليد كند؛ مثر بيتی از محيی الدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد بوصيري (ر.ك:
بوصيري:)6816 ،
عتَ َتت َ حتتالتِی ال ستتِری بتِمستتْتتتِرٍ

عتَنِ التوشتتتتاةِ وَال دائتی بتِمنحَست تِمِ

دور از تو حال من به نهایت رسيده است

نی سهههر نههان ز واشهههی و نه درد نيز كم

بيت عربی با تعبير «عَ َت َ حالِی» (حال من از تو گفشته) میگوید فقط تو نيستی كه از
حال من باخبري ،بل ه اخبار حال من از تو گفشته و به سخننينان رسيده است .این در حالی
است كه مضمون مصرع اول از بيت فارسی این است كه در دوري از تو ،حال من تحمر-
ناپفیر شده! بنابراین ،در اینجا تغيير در نحود بيان ،مضمونی كامالً متفاوت توليد كرده است.
به همين روال ،فاصله گرفتن از ساخت بيانی شعر عربی در ترجمه مم ن است تا جایی پيش
رود كه بهسادگی نتوان مضمون بيت عربی را از بيت فارسی دریافت كرد؛ مثر بيتی از
علیاصغر حریري در ترجمة قصيدد سینیة بحتری (حریري:)6856 ،
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بتلتل تِن لتتُتابتَةِ التعتَیتشِ عتِنت ی

طتفتَّفتتتهتتا األیتّام تتطتتفتتیتفَ بتَخسِ

نو ز بهر زندگانی ،نيسهت دست من تهی

ز آنچه كاهد دمبدم ایام از آن گر بشههمري

بيت عربی با بيانی تقریباً ساده در گالیه از روزگار گفته «كفافی از باقيماندد زندگی دارم
كه روزگار با تنگدستیاش آن را كاسته است» ،اما بيت فارسی جملهبندي ناهموار و بيانی
مبهم دارد تا جاییكه آش ارا مشخص نيست نه میگوید و بعد از تالش براي بازسازي آن
در ذهن میتوان گفت احتماالً منظورش این است كه «دست من براي زندگی خالی نيست
و ایام از داشتههاي من همواره میكاهد» .نمونهاي دیگر از این وضعيت ،بيتی از نصرتاهلل
فروهر در ترجمة قصيدد عينية ابنسينا است كه در آن دربارد روح و پيوستنش به جسم انسان
میگوید (فروهر:)6876 ،
وَلتتتَلتُْ عتَلتى کتره إِلتیتْ َ وَربتَّمتَا

کترِهتَُْ فتِراقت َ وَهتْیَ ذات تتفتُِّّعِ

وصههههال او بههه بههدن بهها كراهتی همراه

فراق نيز بههه بیميلی اسههههت و حههاشههههایی

بيت عربی دربارد روح گفته «او با كراهت به تو پيوسته و نهبسا از جدایی تو نيز اكراه
داشته باشد حالآن ه غمی بزرگ دارد» ،اما نحود تعبير و نظم سخن در بيت فارسی به سادگی
این مضمون را نمیرساند و باید با تالش از مصرع دوم فهميد كه میگوید «او همچنين با
ميلی و ان ار از بدن جدا میشود» .بنابراین ،از آنجا كه این نوع ترجمه باید مضمون شعر
عربی را در فضاي محدودي بيان كند كه قالب موسيقایی شعر كالسيک تعيين میكند،
مم ن است نتيجة ترجمه در رساندن مضمون شعر عربی بيانی گویا و رسا نداشته باشد.
نمونهاي كه میتواند این مش ر را آش ارتر نشان دهد ،بيتی دیگر از نصرتاهلل فروهر اینبار
در ترجمة قصيدد خمریة ابن فارض در وصب باده است (همان:)97 :
لهتتا الُتَ ر کتظسٌ وَهیَ شتتمسٌ یت یرها

هتِال  ،وَ کتم یتَُت و إذا َِجتَُْ نِّم

جام ماهش همچو خورشيدي به دور آمد از آن

شههههد هههویههدا اخههتههران دور هههالل انوري
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بيت عربی از جملههایی ساده تش ير شده كه هر یک داللتی كامالً روشن دارد و در
مجموع میگوید «این باده ،جامی از ماه تمام دارد» و خود ،خورشيدي است كه هاللی آن
را مینرخاند و وقتی به آب آميخته شود ،بسی ستاره پدید میآید ،اما ترجمة فارسیاش
ننان نامفهوم است كه گویی صرفاً واژههایی را در ساختی موسيقایی گرد هم آورده است
بیآن ه در تعامر با هم داللتی روشن داشته باشند.

 .2تأثير قافيهپردازي بر ساخت بياني
عامر مهم دیگري كه در این نوع ترجمه بر رابية شعر عربی و شعر فارسی از منظر ساخت
بيانی تأ ير میگفارد ،ضرورت قافيهپردازي در ترجمه است كه در نمونههاي قبر نيز مشهود
است و باید بهطور ویژه مورد بررسی قرار گيرد .از آنجا كه قافيه یک ركن موسيقایی در
شعر كالسيک است ،ترجمة منظوم ناگزیر است در توليد ترجمه به روالی منظم در قافيه-
پردازي پایبند باشد و این بدان معناست كه مترجم باید ساخت بيانی بيتهاي فارسی را به-
گونهاي سامان دهد كه با شيود منتخبش براي قافيهپردازي سازگار باشد .گاه مترجم تصميم
میگيرد در شعر فارسی براي هر بيت قافية جداگانه بياورد؛ یعنی به شيود مثنوي .این تصميم
طبعاً باعث میشود نالش قافيهپردازي كاهش یابد ،نون مترجم مجبور نيست همة بيتها را
به قافيهاي ی سان ختم كند؛ مثر بيتهاي آغازین ترجمهاي از «ال یة العِّم» سرودد طغرایی
اصفهانی از س ينه رسمی (رسمی:)6861 ،
ألتتتالتتة الرأیِ لتتتانتنِی عَنِ الخطت ِ

وحِلیتتة الف تت ت ِ زانتنِی لت َى العَطت ِ

مهَجههدي أخههيههراً وَمهَجههدي أوّالً شهههَرَع

وَالشَّمس رَأدَ ال حَى کالشَّمسِ فی الطف ِ

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

زیههور دانههش بههيههارایههد گههه بههیمههایهههگههی
نون شر خورشيد را الزم شده در هر زمن

در این نمونه ،شعر عربی در قالب قصيده سروده شده كه در آن دو مصرع از بيت اول و
مصرعهاي دوم از بقية بيتها همقافيه هستند ،اما ترجمه در قالب مثنوي سروده شده كه در
آن هر دو مصرع از هر بيت قافيهاي مستقر دارند .ترجمة بيت اول در ساخت بيانی به بيت
عربی بسيار نزدیک است تا جاییكه واژههاي منتخب براي قافيه (یاوگی و بیمایهگی) نيز
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معادلهاي قافيههاي عربی (الخط ِ و العَط ِ) هستند ،اما بيت بعد نشان میدهد كه ترجمه از
ساخت بيانی بيت عربی فاصله گرفته و مضمونش را با تعبيرهایی متفاوت بيان كرده است؛
بهطوري كه دو مصرع در هر بيت همقافيه شوند .بنابراین ،آش ار است كه لزوم قافيهپردازي
بر رابية بيتهاي عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير گفاشته است .این تأ ير فارغ از
این ه مترجم نه قالبی را براي شعر فارسی انتخاب كند ،پایدار است؛ مثر جایی كه مترجم
تالش میكند در نحود تنظيم قافيهها در پایان ابيات همانند شعر عربی عمر كند تا شعر فارسی
در نوع شعر كالسيک نيز همانند شعر عربی باشد .در این صورت وقتی شعر عربی ،قصيده
است كه ابيات متعدد با قافيهي ی سان دارد ،تالش براي ترجمة شعر در قالب قصيدد فارسی،
نالش قافيهپردازي ی سان براي ابيات متعدد را به همراه خواهد داشت كه بر رابية ابيات
عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير میگفارد؛ ترجمهاي دیگر از همان دو بيت قبلی
از محمدآباديباویر به این ترتيب است (آباديباویر:)6819 ،
رأي سههتوارم نگهدارد ز حر سههرسههري
در شههر امروز و دیروز ی سههانم از آنک

زیههور فضههههلههم بههيههارایههد گههه بههیزیههوري
نيمروز و شههب بود ی سههان عروس خاوري

اینجا مترجم خواسته در نحود قافيهپردازي همچون شعر عربی عمر كند و قالب قصيده
را در ترجمه حفظ كند ،اما مثر ترجمة قبر ،همينكه بيت اول را پشت سر میگفاریم،
پيامدهاي قافيهپردازي از بيت دوم خود را نشان میدهد؛ یعنی جایی كه در برابر «الشَّمس»،
استعارد «عروس خاوري» در پایان بيت آمده تا قافيه به پيش برود و این انتخاب كه قافيه را
ساخته ،نشان از تغيير در نحود بيان براي داللت بر مضمون بيت دارد .این موضوع را در نمونة
زیر كه بيتی از ترجمة محمد حافظ شر در ترجمة قصيدد بردد بوصيري است ،می توان
مالحظه كرد (ر.ك :بوصيري:)6861 ،
یتتا الئتِمتِی فتتی الهَوَى العتارِیو َعتْاِرَةً

تِنتی إلتتیت َ ولتتو أنصت تَفتَُ لمْ تلمِ

اي كه در عشههقم مالمت میكنی معفور دار

گر تو را انصهها باشههد عفرم آري از كَرَم
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در این نمونه مفهوم «از كرم» هيچ معادلی در بيت عربی ندارد و بهاقتضاي قافيهپردازي به
بيت فارسی افزوده شده است .یا در نمونة زیر كه ترجمة نصرتاهلل فروهر از بيت اول خمریة
ابن فارض است (فروهر:)6876 ،
شتترِبتتنتتا عتَلتى ذِکترِ الحَُیتبِ ت ا تَةً

ست تَ ِرنتتا بِهاِ ،ن قُ ِ أن یخلق ال رم

بادهاي خوردم به یاد دوست دوش از ساغري

نی ز تاكش بُد نشهههانی ،نی ز انگور تري

در بيت باال نيز افزون بر تغييرهاي بيانی در سرتاسر بيت بهطور ویژه «ساغري» و «تري»
كه قافية بيت نخست از قصيده را ساختهاند ،هيچ معادل صریحی در بيت عربی ندارند .در
نمونههاي زیر از غالمرضا اسديمقدم در ترجمة قصيدد ميمية فرزدق نيز مشهود است كه
مترجم براي قافيهپردازي در پایان بيتهاي فارسی ،تعبيرهایی متفاوت از تعبيرهاي عربی
آورده و یا واژههایی به ترجمه افزوده است (اسدي مقدم:)6876 ،
یتَا ستتَائتتلتتی أیتْن حتَ ل التتِّود وال رم

ع تِن ت ِی ب تَی تَان إِذا ط تل تلاب ته ق ت ِ توا

اي كه پرسی ریشة جود و سخاوت دركجاست

خواستار ار كس شود بهرش نمایم آش ار

هتاا التلاِی تتعتْرف التتُتتطحتتا وَطتظتته

وَالَُیُْ یَعْرفه وَالحِتتتت ت ل والحَتتتتتترم

این كسههی باشههد كه بيحا ،كعبه و حرّ و حرم

میشههناسههندش كه باشههد او ولیّ كردگار

هَاا ابْن یْرِ عَُِادِ اهللِ کلِلتتتتتهِتتتتتتتتتتم

هتَاا التتتلتتِیل التنتلتتِیل التتطتلاهتِر العَلم

ایههن بهُوَد فههرزنههد نههيه هوبههنههدگههانِ ذات حههق

این تقی است و نقی ،معرو اندر روزگار

در بيت نخست« ،بهرش نمایم آش ار» مضمونِ «عنْدي بَیَان» را با تعبيري متفاوت بيان
كرده است ،یا در بيتهاي دوم و سوم تعبيرهاي «ولیّ كردگار» و «اندر روزگار» افزودههاي
مترجم هستند .با این همه در ننين نمونههایی نحود قافيه پردازي مترجمان باعث شده
ساخت بيانی ترجمه از شعر عربی متفاوت شود ،اما در نهایت این تغييرها در راستاي
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مضمون ابيات عربی بوده و در ساخت بيانی بيت فارسی نيز كاركرد متناسب و مفيدي
داشته اند؛ بنابراین ،ننين تغييرهایی را میتوان نوعی زیباییآفرینی در بيان ترجمه محسوب
كرد .ننين نتيجهاي همواره تضمين نمیشود! مثالً بيتی دیگر از محمد آباديباویر در ادامة
ترجمة قصيدد «ال یة العِّم» ؛ در این بيت شاعر در بيتی گالیة شتر و همسفرانش از وي را
بيان كرده (آبادي باویر:)6819 ،
وَضتتجَّ تِن لتغتبٍ نِ تتوی وَعتَجَّ لِمتتا

یتَلتتى رِکتتابی وَلجَّ الرُّکتتب فی عتَالی

وان نهزار اشهههتهر ز رنج راه و دیگر اشهههتران

ناله سههر دادند و یاران را به سههر بد داوري

شاعر در پایان بيت گفته كاروانيان مُدام او را ن وهش كردهاند (لجَّ الرُّکب فی عَالی) و
مترجم در برابرش گفته «یاران را به سر بُد داوري» .اگر بپفیریم این سخن كه «یاران شاعر از
رنج راه در سرشان داوري داشتهاند» نمیتواند در ساخت بيانی بيت ،عمل ردي مشابه با تعبير
عربی داشته باشد و معناي «ن وهش پيوستة شاعر از سوي یارانش» را برساند در این صورت
میتوان گفت این نارسایی تابعی از تنگناي قافيهپردازي در بيت است؛ زیرا «یاران را به سر
بُد داوري» تعبيري است كه مترجم با استفاده از آن قافية بيت را منظم كرده است .نالش
قافية ی سان در مقایسة این ترجمه با ترجمة س ينه رسمی كه با قافية مستقر سروده شده ،بهتر
نمایان میشود (رسمی:)6861 ،
اشهههترم از خسهههتگی نههاليد و دیگر اشهههتران

ناله كرده ،كاروان بر ذمّ من شهههد همزبان

در این ترجمه استقالل بيت از بيتهاي دیگر در قافيهپردازي به مترجم آزادي بيشتري
داده و تعبير «كاروان بر ذمّ من شد همزبان» عالوه بر این ه قافية مصرع دوم را با مصرع اول
تنظيم كرده ،مضمون تعبير عربی را نيز بهروشنی بيان كرده است .تأ ير منفی قافيهپردازي
واحد بر ساخت بيانی ترجمه در بيتی دیگر از علیاصغر حریري در همان ترجمة سينية بحتري
نيز مشهود است (حریري:)6856 ،
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وهتتم تتافِ تتتتون فتتی ْتتِ عتتا ٍ

شت ترِف یتَحست تِر التتعیون ویخستتتی

نهک عيان بينم تو گویی كان شههههانِ نامدار

آرمههيههده در درون كههاخ بهها كههنههد آوري

بيت عربی در وصب ارتفاع ایوان كسري گفته «یَحسِر العیون ویخسی» یعنی نشمها را
ناتوان و خسته میكند .در پایان بيت فارسی نيز ،تعبير «با كُند آوري» آمده تا قافية بيت تنظيم
شود ،اما بسيار دشوار است كه بتوان فهميد این تعبير كه در تنگناي قافيه آورده شده ،یعنی
ایوان مدائن ،كاخی است كه براي نشم كُندي میآورد؛ یعنی آن را ناتوان میكند! نمونهاي
دیگر از این تنگنا بيتی دیگر از نصرتاهلل فروهر در ادامة ترجمة خمریة ابن فارض است
(فروهر:)6876 ،
ولتتو ن تظ تر التتن تُّ تتان تتت تمَ إنتتائ تِهتتا

ألست ت ترهتمْ تن دونهتتا ذلت َ الختم

گر نظر افتههد نههدیمههان را بههه مُهر و ختم می

مسههت گردند از نگه ،آشههفتگان از منظري

ابن فارض گفته است اگر ندیمان به مُهر روي خُم می نگاه كنند ،آن مُهر فارغ از خود
می ،مستشان میكند .همين سخن در بيت فارسی نيز به نظم درآمده است تا این ه تعبير
«آشفتگان از منظري» سر میرسد .ساخت بيانی بيت فارسی در تناظر با بيت عربی تا قبر از
این تعبير كامر شده و این تعبير نهتنها خدمتی به ساخت بيانی بيت ن رده ،بل ه با جملهبنديِ
بيت نيز سازگار نيست و در نتيجه ،بيت را در پایان پيچيده و فهمش را دشوار كرده است.
بنابراین ،ننين مینماید كه این تعبير قهراً افزوده شده تا طول بيت كامر و قافية بيت جور
شود ،بیآن ه كاركردي سازنده در ساخت بيانی شعر داشته باشد.
از دیگر رویدادهاي قابر توجه در این خصود مواردي هستند كه مترجم براي افزایش
همانندي ميان شعر عربی و ترجمة فارسیاش ،تالش میكند از همان قافيههاي شعر عربی یا
واژههاي مشابهشان در قافيههاي شعر فارسی استفاده كند؛ مثر نمونههاي زیر از محمد حسين
انوار در ترجمة قصيدد تائية ابن انباري (انوار:)6891 ،
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ع تل توٌّ ف تِی التتح تَی تَاةِ وَف تِی التتم تَم تَاتِ

ل تح تَقُ أن تَُ إِح تْ َى التتم تع تِّْ تَِاتِ

بههلههنههد انههدر حههيههات و در مههمههاتههی

بههلههنههداخههتههر یهه ههی از مههعههجههزاتههی

کتظنَّ التتن تَّاسَ ح تَوْل ت َ ح تِیتتن ق تا توا

وفتتودٌ نتت لتت

أیتتَّام الصتتتتوالتِ

بههه دورت خههلههق انههبههوه ایسهههههتههاده

نههنههان مههانههَد كههه در بههفل صههههالتههی

کتتتظنَّتتتتت َ قتائِتتمٌ فِتیتهِتتم تطتیتُتاً

وَکتتلُّتتتتهتتم قِتتتیتتتامٌ لِتتلتتصَّتتالةِ

و یهها هههمههچههون خههيههيههبههی تههو بههه مههنههبههر

بههه پههيههش صههههب م هُهههي هّاي صههههَالتههی

در این نمونه مترجم از حضور وامواژههاي عربی در زبان فارسی استفاده كرده تا بيتهاي
فارسی را از منظر واژههاي قافيه به بيتهاي عربی مشابه كند .اگر بپفیریم واژههایی كه
تعبيرهایی مثر «ی ی از معجزات»« ،بفل صالت» و «مُهيّاي صَالت» را ساختهاند در فارسی
كاربرد دارند و قابرفهم هستند ،ننين عمل ردي در انتخاب قافيه میتواند با ساخت بيانی
بيتهاي فارسی سازگار باشد و شعر فارسی را در انتقال مضمون بيتهاي عربی موفق كند،
اما اگر مترجم قابرفهم بودن بيتهاي فارسی را فداي استفاده از قافيههاي شعر عربی كند،
این عمل رد بر ساخت بيانی بيتهاي فارسی و رابية آنها با بيتهاي عربی تأ ير منفی می-
گفارد؛ مثر این بيت از ادامة ترجمة قبلی:
ألتتتَاروا التتِّتَوَّ قُْرفَ وَاستتْتعتتاضتتوا

ع تَنِ األک تف تانِ ث توْبَ الستتتتَّاف تِی تَاتِ

بههدیههنسههههان بههر هههوا گههورت كشههههيههدنههد

كههفههن¬پههوش سههههحههاب و سههههافههيههاتههی

در تعبير «كفنپوش سحاب و سافيات» حتی اگر معناي «سحاب» (ابر) دریافته شود ،بسيار
بعيد است كه مخاطب فارسزبان دریابد «سافيات» یعنی «بادهایی كه گرد و غبارها را با خود
میبرند»! این موضوع در بيتهایی از ترجمة محيیالدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد
بوصيري نيز دیده میشود (ر.ك :بوصيري:)6816 ،
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أ تِن ت تاک تُّرِ ج تِیتترانٍ ب تِاِی ستت تَل تمٍ

تََجتَُْ دَ تْعتاً جَرى ِن تلتةٍ بتِ َمِ

آیهها ز یههاد كههردن یههاران ذيسههههلههم

آمهيختی تو اشههههک ز دیههده روان بههه دم

فت تیتفَ تن ِر حُتّاً بعت َ تتا شتتهتِ َتْ

بتهِ عتتلتتیت َ عت و الت َّ ْعِ وَالست تَّتمِ

ان ار عشههق نون كنی آخر نو شههد گواه

بر صهحتش عدول هم از اشهک و هم سقم

انتخاب واژههایی مثر «دم» یا « َسقَم» بهعنوان قافيه ،در این ترجمه نيز پایان بيتهاي فارسی
را به پایان بيتهاي عربی شبيه كرده ،اما به نظر میرسد ننين واژههایی آنقدر در فارسی
جاافتاده و آشنا نيستند تا بتوانند در پایان این ابيات تعبيرهایی روشن براي داللت بر مضمون
بيتهاي عربی بسازند؛ نراكه مثالً بهدشواري میتوان فهميد كه «آميختی تو اشک ز دیده
روان به دم» یعنی «اشک خود را به «خون» آميختی»؛ بهویژه كه واژد «دم» در فارسی بيشتر
معناي «لحظه» یا «تنفس» را به خاطر میآورد .یا باز بهسادگی نمیتوان دریافت كه «بر
صحتش عدول هم از اشک و هم سقم» یعنی «بر صحت این موضوع ،هم اشک و هم
«بيماريِ» تو گواه هستند».
با این وصب اگر مترجم تصميم بگيرد شعر فارسی را با قافية ی سان در پایان همة ابيات
بسراید ،این تصميم وي را به قيدي مقيّد میكند كه نهبسا باعث شود در برخی ابيات در
تنگناي قافيهپردازي از تعبيرهایی استفاده كند كه داللتی مبهم و نارسا داشته باشند یا بر
مضامينی متفاوت از مضامين تعبيرهاي شعر عربی داللت كنند .فراتر از این وضعيت ،اگر
مترجم در تالشی افراطی براي شبيهسازي شعر فارسی به شعر عربی تصميم بگيرد در شعر
فارسی از قافيههاي شبيه به شعر عربی استفاده كند ،خود را به قيدي مضاعب مقيّد میكند
كه مم ن است پيامدهاي منفی بيشتري براي ساخت بيانی شعر فارسی و رابية آن با ساخت
بيانی شعر عربی داشته باشد.

 .6از بازآفریني صوري تا بازآفریني پویا
براساس آنچه گفشت ،بهطور كلی میتوان گفت ترجمة شعر عربی كالسيک در قالب شعر
كالسيک فارسی با نالشهایی روبهرو است كه به دو محور كلی و موازي برمیگردند؛
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ی ی انتقال ساخت بيانی شعر عربی با پيچيدگیهاي كه دارد و دیگري حفظ ساخت
موسيقایی شعر فارسی با الزاماتی كه دارد .رابية این دو محور در توليد ترجمه بهگونهاي
است كه ساخت بيانی شعر شدیداً تحت تأ ير ساخت موسيقاییاش قرار دارد؛ زیرا این ساخت
موسيقایی شعر است كه محدودیتهایی را به ساخت بيانیاش تحمير میكند .بنابراین ،هرنه
مترجم تالش كند شعر فارسی را بهلحاظ صوري شبيه به شعر عربی بسراید ،خود را به قيودي
ملتزم میكند كه مم ن است موجب شوند ترجمه از مضامين شعر عربی فاصله بگيرد و یا به
تعقيدات و ناهمواريهاي بيانی دنار شود .در این حالت ترجمة منظوم به «بازآفرینی صوري»
گرایش مییابد كه دغدغهاش حفظ صورت شعر در ترجمه است تا جایی كه مم ن است
به همين اكتفا كند كه محصول ترجمه كالمی موزون و مُقفّا باشد ،هرنند ساخت بيانیاش
مبهم و دشواریاب باشد یا بر مضمونی متفاوت از مضمون شعر عربی داللت كند.
نظر به این نالشها مم ن است مترجم پيشاپيش بپفیرد كه در این نوع ترجمه،
فاصلهگيري از ساخت بيانی شعر عربی اتفاقی ناگزیر است و لزومی ندارد ساخت موسيقایی
شعر فارسی تقليدي حداكثري از ساخت موسيقایی شعر عربی باشد .ننين روی ردي موجب
میشود مترجم با آزادي در هر دو محور ،مضمون ابيات عربی را با استفاده از شيوههاي بيانی
متفاوتی از نو در فارسی بيان كند و در نحود تنظيم سخن در ساخت موسيقایی شعرِ فارسی
نيز متناسب با مقتضيات بيان فارسی عمر كند .در این حالت ترجمة منظوم به «بازآفرینی پویا»
گرایش مییابد كه دغدغهاش زیباییآفرینی با بيان شعري پویا و طبيعی در زبان مقصد است،
هرنند مضمونهاي شعر عربی را با تعابيري متفاوت بيان كند.
پيش از این ،وقتی دربارد تغييرهاي بيانیِ موفق در ترجمة منظوم سخن گفتيم ،نمونههایی
نقر و بررسی شدند كه در واقع نمونههایی از همين بازآفرینی پویا هستند ،اما اكنون میتوان
در نمونههاي دیگري نيز این موضوع را بهطور متمركز بررسی كرد؛ مثالً سه بيت از ناصر
امامی در ترجمة قيعهاي عربی (ر.ك بهروزي:)6898 ،
أیتا تَعشتتتر التتعشتتتلاقِ بتاهللِ تُتوروا

إذا اشتتت َّ عشتتق بالفتی کیفَ یَصتتنع

اي مههردم دلههبههاخههتههه گههوئههيههد خههدا را

عههاشهههق نههه كنههد بهها غم جههان اه جدائی

یتت اری هتتَواه ثتتمَّ یتتَ تتتتتم ستتتتِرَّه

ویتَخشت تع فتتی کت األ ورِ ویخ ت تع
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راز دل خهود پوشههههد و بهها عشهههق بسههههازد

وز شبپره آموزد بیناي و نوائی این آتش پر

وکتتیتفَ یت اری والتتهتَوی قتتاتت التتفتی

وفتتی ک ت یتتومٍ قتتلتتُ ته ی تَت تت تط تَّع

شهههههعهههلهههة جهههانسهههههوز نهههههههفهههتهههن

انههدر دل صههههد پههاره نهبههاشههههد عههقههالئی

مترجم در نمونههاي فوق شعر فارسی را همچون شعر عربی در قالب قيعه سروده است،
اما وي خود را در جدال ميان ساخت موسيقایی شعر فارسی با ساخت بيانی شعر عربی در
تنگنا نينداخته و هرجا تنظيم سخن در شعر فارسی اقتضا كرده كه مترجم از ساخت بيانی شعر
عربی فاصله بگيرد ،وي مضامين ابيات عربی را با استفاده از تعابيري كامالً متفاوت بيان كرده
است .مثالً در مصرع سوم شعر عربی گفته «ننين عاشقی در هر شرایيی كرنش میكند و
سر تسليم و ارادت پيش میآورد» كه داللت بر درماندگی و بينوایی عاشق دارد .این در حالی
است كه مصرع فارسی همين مضمون را در بيانی كامالً متفاوت ارائه كرده و گفته «ننين
عاشقی مثر پروانهاي در آتش با بينوایی خود میسازد» .در بيت سوم نيز شعر عربی گفته
«جوان عاشق نيور میتواند خویشتنداري كند وقتی عشق ،قاتر جان اوست و دلش هر
روزه پارهپاره میشود؟» و باز بيت فارسی همين مضامين را با تعابيري متفاوت بيان كرده و
گفته «عاقالنه نيست كه جوان عاشق بتواند آتش عشق را در دل صدپارد خود پنهان كند».
این تفاوتهاي تعبيري در عين حفظ و انتقال مضامين ،نشان از آن دارد كه مترجم با آگاهی
از جدال ميان ساخت موسيقایی و ساخت معنایی در ترجمة منظوم ،رسایی و زیبایی محصول
ترجمه را فدا ن رده تا شعر فارسی نوعی بازسازي صوري از موسيقی و بيان شعر عربی شود،
بل ه با گرایش به نوعی بازآفرینی پویا در ترجمه براي داللت بر مضمونهاي شعر عربی از
تعبيرهاي هنري نوآورانهاي استفاده كرده كه بدون ابهام و پيچيدگی با ساخت موسيقایی شعر
فارسی تناسب دارند .همين گرایش را با ویژگیهایی كه بيان شد ،میتوان در ترجمهاي دیگر
از همين ابيات مالحظه كرد؛ البته در این ترجمه هادي شایان براي هر بيت قافيهاي مجزا
آورده است (همان:)677 :
اي گههروه عههاشههههقههان گههوئههيههد هههان
بههها مهههدارا رازپهههوشهههههی بهههایهههدش

عشهههق نون آیههد ،نههه سههههازد نوجوان؟
پههيههش هههر تههنههدي خههمههوشههههی بههایههدش

 | 11پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي | سال  | 11شماره  | 12پاييز و زمستان 1011

نهون تهوان بهها صهههبهر نههاره عشهههق كههرد؟

كهان كند صهههد ناك دل را ز آه و درد

افزون بر دو بيتی كه پيشتر از ابوالعالء معرّي و سعدي شيرازي نقر شد در اینجا میتوان
به بيتی دیگر از سعدي اشاره كرد كه از منظر ساخت بيانی بسيار شبيه به بيتی از مالک بن
أسماء است .اگر با مقایسة این دو بيت بپفیریم كه این بيت نيز میتواند نمونهاي دیگر از
ترجمة منظوم پنهان باشد ،سرودد سعدي به بهترین ش ر اوج بازآفرینی پویا در ترجمة منظوم
را نشان میدهد .بيت عربی گفته «وقتی مروارید زیبایی نهرهها را زینت میدهد ،زیبایی
نهرد تو زینتی براي مروارید است»:
وإذا ال ت ّرُّ زان حستتتتن وجتتتتتتتتتوه

کتتان لتِلت ُّرو حستتتن وَجتتهتِ ِ زَیتتنتتا

بههه زیههورههها بههيههارایههنههد وقههتی خوبرویههان را

تو سيمينتن ننان خوبی كه زیورها بيارایی

 .7از بازآفریني پویا تا بازآفریني آزاد
گرایش به بازآفرینی پویا در ترجمة منظوم در گامی فراتر میتواند سبب شود كه مترجم در
ساختار شعر عربی دخر و تصر هاي آزادانهاي انجام دهد .ننين دخر و تصر هایی می-
تواند ش رهاي گوناگونی داشته باشد؛ بدین ش ر كه بيان شعر عربی را در شعر فارسی
توسعه دهد یا از آن ب اهد یا اجزاي شعر عربی را در ساختار ترجمه جابهجا كند .در این
صورت محصول ترجمه به نوعی «بازآفرینی آزاد» گرایش خواهد یافت كه نهتنها بهلحاظ
موسيقایی و بيانی ملزم به تقليد از شعر عربی نيست ،بل ه اساساً در تعداد ابيات و ساختار شعر
فارسی نيز به ابيات و ساختار شعر عربی مقيّد نيست .صورتی ساده از این گرایش را میتوان
در ترجمة دیگري از همان قيعة «أیا َعشر العشلاقِ  »...دید كه احمد حشمتزاده در آن هر
بيت را در قالب نندین بيت ترجمه كرده؛ مثالً فقط بيت نخست را در قالب پنج بيت زیر
(ر.ك بهروزي:)6898 ،
اي گهههروه عهههاشهههههقهههان بهههههههر خهههدا
مشهه ه ههلههی بههاشههههد مههرا ،آسههههان كههنههيههد
نهيهره شههههد نهون بههر جههوانی عشهههق یههار
آتههش عشههههقههش بسههههی بههیتههاب كههرد

رحههمههتههی آریههد بههر ایههن بههيههنههوا
رفههع حههيههرانههیِ ایههن حههيههران كههنههيههد
بههردش از دل طههاقههت و صههههبههر و قههرار
مههلههتهههههب نههون مههاهههی بههیآب كههرد
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آن جههوان نههاتههوان را نههاره نههيسههههت

درد او را هسهههت درمههان یهها كههه نيسهههت

در اینجا مترجم مضمونهاي دو مصرع عربی را در  68مصرع فارسی توسعه داده است؛
یعنی بهترتيب «أیا َعشر العشلاقِ باهللِ» را در مصرع اولُ « ،وروا» را در سه مصرعِ بعدي« ،إذا
اشت َّ عشق بالفتی» را در نهار مصرع بعدي و «کیفَ یَصنع» را در دو مصرع آخر .همچنين از
نمونههاي برجستهتر در این گرایش ،ترجمة عبدالرحمن جامی از قصيدد خمریة ابن فارض
است كه وي در آن هر بيت از قصيدد عربی را در قالب یک رباعی مجزّا ترجمه كرده است
(جامی ،بیتا):
شتترِبتتنتتا عتَلتى ذِکترِ الحَُیتبِ ت ا تَةً

ست تَ ِرنتا بِهاِ ،ن قُ ِ أن یخلق ال رم

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

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

در این ترجمه نهتنها ساخت موسيقایی شعر و همچنين ساخت بيانیاش تغيير كرده ،بل ه
تعبيرهاي شعر عربی در قالب تعبيرهاي گستردهتري در شعر فارسی توسعه یافتهاند .مثالً
مصرع آخر از رباعی فارسی را میتوان ترجمة تعبير « ِن قُ ِ أن یخلق ال رم» (پيش از آن ه
تاك آفریده شود) دانست .عالوه بر این مصرع ،بيت اول نيز تماماً از توسعة همين مضمون
سروده شده و افزودد مترجم است؛ بیآن ه معادلی جداگانه در بيت عربی داشته باشد.
همچنين است ترجمة بيت بعدياش (همان:)88 :
لهتا الُتَ ر کتظسٌ وَهیَ شتتمسٌ یت یرها

هتِال  ،وَ کتم یتَُت و إذا َِجتَُْ نِّم

مههاههیسههههت تهمههام جههام و مهی مهههر منير
صههههد اخههتههر رخشههههنههده هههویههدا گههردد

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

در اینجا گفشته از همة توسعههاي بيانی در سرتاسر رباعی ،بهعنوان مثال فقط مضمون
«إذا َِجَُْ» (نون آميخته شود) بهتنهایی ننان در ترجمه توسعه یافته كه مصرع نهارم را
ساخته است .نمونهاي آزادانهتر از همين روی رد باز از جامی است در ترجمة قصيدد ميمية
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فرزدق با  56بيت .جامی این قصيده را در قالب مثنوي با  19بيت ترجمه كرده و اینگونه
شعر عربی را در شعري فارسی كامال ًآزادانه بازسروده است (جامی .)6873 ،در این ترجمه
او عالوه بر این ه براي انتقال مضمونهاي تعبيرهاي عربی از تعبيرهاي متفاوتی در شعر فارسی
استفاده كرده ،بسياري از تعبيرهاي عربی را در سرودد خود توسعه داده ،ابيات متعددي را از
خود به ترجمه افزوده ،برخی مصرعها یا بيتها را ترجمه ن رده و جاي بسياري مصرعها و
بيتها را در ترجمه تغيير داده است؛ مثالً فرزدق در بيت دوم ،امام (ع) را ننين توصيب
كرده:
هَاا اللای تعرِف الَُطحتتتتتا وَطظتتتتتته

وَالَُیْتتتُ یعْرِفتتته وَالحِتتت ل وَالحَتتترم

و جامی این بيت را در ابيات سيزدهم تا شانزدهم در نهار بيت اینگونه توسعه داده:
آن كهس اسههههت ایهن كههه مه ههه و بهيحهها
حههرم و ح هرّ و بههيههت و ركن و حييم
مههروه مسهههعههی صهههفهها حههجههر عرفههات
هههر یههک آمههد بههه قههدر او عههار

زمههزم و بههوقههبههيههس و خههيههب و مههنهها
نههههاودان و مههههقههههام ابههههراهههههيههههم
طههيههبههه و كههوفههه كههربههال و فههرات
بهههر عهههلهههوّ مهههقهههام او واقهههب

یا فرزدق در بيت نهارم و بعدتر در بيت هشتم سروده:
( )4هتاا التلای أحتمت التمختتار والتِ ه

لت تَلتلى عتَلیتْهِ اإلِلته تَا جَرى التلم

( )8هتَاا ابن ستتَیتِل َةِ النِلستتْوَانِ فتاطِمَة

وَابْن الوَلتتِیِل اللای فِی ستتَیْفِهِ ستتَتم

و جامی در بيتهاي هفدهم و هجدهم:
قههرّد الههعههيههن سههههيههدالشهههههههداسههههت
مهههيهههود بهههاغ احهههمهههد مهههخهههتهههار

غههنههچههة شههههاخ دوحههة زهههراسههههت
اللهههههة راغ حهههههيهههههدر كههه هرّار

در نمونههاي بيان شده ،عالوه بر تفاوت در نحود بيان مضمون ،جابهجا شدن مصرعها نيز
كامالً مشهود است؛ زیرا مصرع «هاا اللای أحم المختار والِ ه» در مصرع «ميود باغ احمد
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مختار» ،مصرع «هَاا ابن سَیِل َةِ النِلسْوَانِ فاطِمَة» در مصرع «غنچة شاخ دوحة زهراست» و مصرع
«وَابْن الوَلِیِل اللای فِی سَیْفِهِ سَتم» در مصرع «اللة راغ حيدر كرّار» ترجمه شده و جایگاه هر
یک در ساختار شعر ،جداگانه تغيير كرده است .عالوه بر این ،مقایسة كامر دو شعر نشان
میدهد كه مصرع «لَللى عَلیْهِ اإلِله َاجَرى التلم» در شعر فارسی نيامده و حف

شده است؛

همچنانكه متقابالً مصرع «قرلة العین سی الشه اسُ» در شعر عربی معادلی ندارد و افزوده
شده است.
فرزدق در بيت سيزدهم سروده:
یغ تتِی حَیتا ً وَیغ تتى ِن َهابَتِتتتتته

فمَتتتتا ی للتتتتم إللا حِیتتتتن یَُْتس تِتتتتم

و جامی در بيتهاي بيست و هفتم تا بيست و نهم:
از حهههيههها نهههایهههدش پسهههههنهههدیهههده
خههلههق ازو نههيههز دیههده خههوابههانههنههد
نههيسههههت بههیسههههبههقههت تههبسههههّم او

از حهههيههها نهههایهههدش پسهههههنهههدیهههده
كهههز مهههههههابهههت نهههگهههاه نهههتهههوانهههنهههد
خهههلهههق را طهههاقهههت تههه هههلهههّم او

در این نمونه یک بيت عربی به سه بخش تقسيم شده« :یغ ِی حَیا ً»« ،وَیغ ى ن َهابَتِته»
و «فمَتا ی للتم إللا حِیتن یَُْتسِتم» سپس هر بخش در بيتی جداگانه ترجمه شده است .این
نمونه بهخوبی نشان میدهد كه ترجمة منظوم میتواند بهلحاظ ساخت موسيقایی فارغ از شعر
عربی منيبق با مقتضيات بيانی در زبان فارسی تنظيم شود و بهلحاظ ساخت بيانی نيز تعبيرهاي
متفاوتی را بهكار بگيرد ،اما در عين حال عيناً مضمونهاي شعر عربی را روان و رسا در شعر
فارسی بيان كند.
بررسی ترجمههاي جامی بهروشنی بازآفرینی آزاد را در ترجمة منظوم نشان میدهد ،اما
در این روی رد باید به ترجمة محمدحسين شهریار از قصيدد بشریة ابن عوانه نيز اشاره كرد
كه ماجراي نبرد شاعر با یک شير را در  18بيت روایت میكند .شهریار این قصيدد عربی را
در قالب قصيدهاي فارسی با  56بيت ترجمه كرده و سرودد او نيز در قياس با شعر عربی،
عالوه بر این ه تفاوتهاي فراوانی از منظر ساخت بيانی در بيتها دارد ،بسياري از تعبيرهاي
عربی را توسعه داده ،بيتهاي متعددي را به ترجمه افزوده ،بعضی مصرعها یا بيتهاي عربی
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را در ترجمه نياورده و برخی از آنها را در ترجمه جابهجا كرده است .با نگاهی گفرا به
ترجمة دو بيت نخست از این قصيده میتوان دریافت كه آغاز این ترجمه ،خبر از یک
بازآفرینی آزاد میدهد (شهریار:)6816 ،
أ فتاطتِم لتوْ شتتهتِ ْتِ بتُِتَطتنِ ُتُْ

وَقت ْ القتتى التتهتَِبتْر أ تافِ بِشتت ترا

إِذاً لتتتتتتتترأیْتتتتُِ لیْتتتتثاً زَارَ لیْتتتثاً

هتتَِبتتْراً أغتتلتتُتتاً القتتى هتتَِبتتْرا

نههبههودي تههمههاشهههها كههنههی اي پههري
نههبههودي بههبههيههنههی كههه خههود شههههيههر گههفههت

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

بحث و نتيجهگيري
در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی ،محصول ترجمه تابعی است از
تعامر دو عامر :ی ی انتقال ساخت بيانی شعر عربی و دیگري شبيهسازي ساخت موسيقایی
آن در زبان فارسی .تأ يرات متقابلی را كه این دو عامر بر رابية محصول ترجمه با شعر عربی
میگفارند بهطور عمده میتوان در این پنج محور جمعبندي كرد:
الب -محصول این نوع ترجمه ،شعري كالسيک در زبان فارسی است كه ساخت موسيقایی-
اش زایيدد ساخت بيانی شعر در زبان فارسی است .بنابراین ،محصول ترجمه بهلحاظ وزن
عروضی مستقر از شعر عربی پدید میآید و در شيود تنظيم قافيه نيز لزوماً شبيه به شعر عربی
نيست.
ب-رعایت الزاماتی كه ساخت موسيقایی شعر فارسی به همراه دارد ،غالباً موجب میشود
ساخت بيانی در محصول ترجمه از ساخت بيانی شعر عربی فاصله بگيرد تا ترجمه مضامينی
را كه تعبيرهاي عربی بيان كردهاند با استفاده از تعبيرهایی متفاوت در شعر فارسی بيان كند.
ج -الزامات ساخت موسيقایی در شعر فارسی گاه موجب میشود محصول ترجمه در نحود
تنظيم سخن در قالب مصرعها و بيتها با شعر عربی متفاوت شود كه این تفاوت عمدتاً در
جابهجایی مصرعها یا تغيير تعداد ابيات نمود مییابد.
د -تغييرهاي بيانی كه بهاقتضاي ساخت موسيقایی در شعر فارسی رخ میدهند در صورتی
رابية محصول ترجمه را با شعر عربی حفظ میكنند كه در راستاي انتقال مضمونهاي شعر
عربی باشند؛ یعنی مضمونهاي متفاوتی توليد ن نند یا مبهم و نامفهوم نباشند.
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هه -قافيهپردازي بهعنوان ركنی مهم در ساخت موسيقایی غالباً موجب تغييرهاي بيانی در
محصول ترجمه میشود .تغييرهاي بيانی با هد قافيهپردازي در صورتی كه در راستاي
انتقال مضمون شعر عربی باشند ،رابية بيانی محصول ترجمه را با شعر عربی برجستهتر
میكند ،اما اگر مضمونی متفاوت توليد كنند یا به ابهام و تصنّع در بيان منجر شوند ،ضعب
ترجمه را بهلحاظ بيانی برجستهتر میكنند.
در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر كالسيک فارسی ،تعامر ميان ساخت بيانی و
ساخت موسيقایی بهطور عمده با سه گرایش در محصول ترجمه نمود مییابد .یک گرایش
«بازآفرینی صوري» است و آن وقتی است كه مترجم به این بسنده میكند كه محصول
ترجمه ،نظمی موزون و مقفا داشته باشد تا ساخت موسيقایی شعر عربی را بهلحاظ صوري
شبيهسازي كرده باشد ،هرنند محصول ترجمه بهلحاظ بيانی معيوب و نامفهوم باشد یا بر
مضمونی متفاوت از شعر عربی داللت كند .گرایش دوم «بازآفرینی پویا» است و آن وقتی
است كه مترجم صرفاً به منظوم بودن محصول ترجمه قناعت نمیكند ،بل ه از منظر ساخت
بيانی به رسا بودن ترجمه و رابية مضمونی آن با شعر عربی نيز اهميت میدهد و براي داللت
بر مضمونهاي شعر عربی بهطور پویا و خالقانه از تعبيرهاي نوآورانهاي استفاده میكند كه
بدون ابهام و پيچيدگی با ساخت موسيقایی شعر فارسی تناسب دارند .در نهایت گرایش سوم
«بازآفرینیِ آزاد» است و آن وقتی است كه مترجم فراتر از بازآفرینی پویا در ساختار شعر
عربی نيز آزادانه دخر و تصر میكند و ميابق با مير خود بر آن میافزاید و از آن میكاهد
و اجزائش را در ساختار شعر فارسی جابهجا میكند.
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