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Vernacular translation of literary works invites inevitable semantic, syntactic,
rhetorical, and ideological shifts within a text. This process of stabilizing
originates mostly from the translator’s conscious intention and is reliant on
the target language’s innate nature. Among the most notable theories in this
regard, is J. C. Catford’s theory (1965), which analyzes semantic and syntactic
shifts in two general categories and four sub-categories. This study attempts
to compare and investigate Abdolmona-em’s and Al-Attar’s stabilizations in
the Arabic translation of Forough Farrokhzad’s “Tavallod-i-Digar,” based on
Catford’s theory. The results of this study suggest that in comparison with
other transformation modes, transformations on a syntactic level are of high
impact on the translations by both aforementioned translators. Maryam alAttar’s translation includes fewer structural stabilizations because of reduced
concern about the primary language’s structure and emphasis on literal
translation, and this culminated in the complexity and unfamiliarity of the end
product. On the contrary, Abdolmona-em’s translation appears more smooth
and natural, as it suggests suitable equivalents and emphasizes the expression
and stabilization of semantic and syntactic structures. Furthermore, the
exclusions and redundant extensions in Al-Attar’s translation have often
brought about interpretative and thematic transformations in the poem.
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مقاله پژوهشی

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

ارزیابی ترجمة مجموعة «تولدی دیگر» فروغ فرخزاد برمبنای
نظریة تغییرات صوری کتفورد (موردپژوهی مقایسه ترجمة
عبدالمنعم و العطار)

قزوین ،ایران

چکيده
ترجمة متون ادبی به طور عام و برگردان شعر به طور خاد ،ناگزیر از انجام تغيير است كه در بخشهاي
مختلب واژگانی ،ساختاري ،بالغی و گفتمانی متن روي میدهد .فرآیند تعدیر ،غالباً ناشی از تصميم آگاهانه

تاریخ دریافت3055/52/39 :

علياصغر شهبازي



استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره)،

مترجم بوده و به ماهيت زبان مقصد بازمیگردد .ی ی از نظریات برجسته در این حوزه ،نظریة جی .سی
قرار میدهد .در پژوهش حاضر تالش شد با ت يه بر نظریة كتفورد ،اقسام تعدیرهاي عبدالمنعم و العيار در
تعریب سرودههاي مجموعة «تولدي دیگر» فروغ فرخزاد ،مقایسه و تحلير شود .نتيجه این بررسی بيانگر این
است كه تغيير طبقات دستوري ،نسبت به دیگر اقسام تغيير در تعریب هر دو مترجم ،فراوانی باالیی دارد.
تعریب مریم العيار به دلير تقيد به زبان مبدأ و التزام به ترجمة تحتاللفظی از تعدیالت ساختاري كمتري
برخوردار است كه این امر باعث نامأنوسی ترجمه شده است .این درحالی است كه ترجمة عبدالمنعم به دلير

کليدواژهها :نقد ترجمه شعر ،نظریۀ کتفورد ،مجموعۀ تولدی دیگر ،فروغ فرخزاد.
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معادلیابیهاي مناسب و التزام به تصریح و تعدیر واژگانی و ساختاري ،روانتر به نظر میآید .همچنين
حف ها و افزودههاي نابجا در تعریب العيار گاه موجب تغييرات معنایی و مفهومی ترجمة وي شده است.

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

كتفورد ( )6619است كه در دو گروه كلی و نهار زیرشاخه ،تغييرات واژگانی و دستوري را مورد بررسی
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مقدمه
آشنایی جهان عرب با شعر معاصر فارسی از رهگفر ترجمه در سالهاي اخير رو به فزونی
نهاده و عرصة انتقال اندیشه و كوچ مفاهيم ميان دو فرهنگ فارسی و عربی بيش از پيش
فراهم شده است؛ این ميلب را در گسترش ترجمة آ ار مستقر یا برگردان گزیدد سرودهها
از هر دو زبان به وضوح میتوان مشاهده كرد .مسألهاي كه ردپاي خود را آش ارا در
عرصههاي گوناگون ادبی ،فرهنگی و اجتماعی نشان میدهد .در این ميان ،ترجمة شعر زنان
و تأ ير آن بر ادبيات زنانه از وجوه بسياري حائز اهميت است و میتواند مورد بررسی قرار
گيرد؛ عواملی نون نگاه متفاوت زنان به زبان و عمل رد آنان نسبت به زبان زنانه ،مادرانگی
و بازتاب آن در شعر ،همينطور بهكارگيري متفاوت كلمات براي بروز احساسات و عواطب
زنانه و دیدگاه متفاوت آنها به مقولة شعر و ترسيم دغدغههاي فرهنگی و اجتماعی از منظر
آنها ،بخشی از ضرورت توجه به این حوزه ادبی است (ر.ك .دوانی.)6867 ،
فروغ فرخزاد به عنوان شاعر نوگراي معاصر از جمله ادیبانی است كه سرودههایش در
جهان عرب مخاطبان فراوانی دارد .برگردان آ ار و نشر سرودههاي او در كشورهاي مختلفی
نون مصر ،مراكش ،اردن ،سوریه ،عراق ،كویت و ،...نشان از استقبال فراوان از اندیشه و
اشعار این بانوي شاعر فارسی است .آوازد این شاعر در جهان عرب به جایی رسيده است كه
ترجمة مجموعه اشعار یا برخی از سرودههاي وي به كوشش مترجمان ایرانی و عربی در
قالب كتاب ،مجلهها و سایتها منتشر شده و مقاالتی نيز دربارد اشعار ،شخصيت و اندیشههاي
وي نوشته شده است .افزون بر این ،برخی از تکسرودههاي برجستة او نون «ایمان بياوریم
به آغاز فصر سرد»« ،هدیه»« ،آیههاي زمينی» و «پرنده مردنی است» ،هر یک بارها برگردان
شده است (الدهنی.)6868 ،
گزیدهاي از سرودههاي فرخزاد در مجموعههاي مستقلی همچون «عَمو نی بِنُِیاِ األ واجِ»،
«تشرِق الشَّمس»« ،وَح َة الصَّوتِ یَُتی»« ،أعَِف قلُِی فی َِ ارٍ شُی» و«األسِیرة» به عربی
برگردان شده است و مترجمانی همچون «ناطق عزیز»« ،احمد عبدالحسين»« ،محمد اللوزي»،
«غسّان حمدان»« ،علیا ال ایة» « ،حمود سال ة عالوی» و «خلير علی حيدر» در این مسير،
گام برداشتهاند.
از آنجا كه ترجمة متون ادبی ،تأ يري برجسته در انتقال هویت فرهنگی و اجتماعی یک
جامعه به زبان مقصد دارد ،آسيبشناسی و نقد ترجمة این آ ار معرَّب نيز زمينه شناساندن هر
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نه بهتر آنها را فراهم میآورد .از این منظر ،ارزیابی ترجمة سرودههاي فروغ ،اهميتی واال
دارد؛ نه آن ه وي به حق ،نمایندد شعر زنانه و نمودار تاریخ تحول شعر نوي فارسی است
(شمس لنگرودي )6878 ،و این زنانگی و دگردیسی به طور برجسته در سرودههاي مجموعة
«تولدي دیگر» وي هویداست؛ ا ري كه به اذعان بسياري هویت و استقالل شعري او را نمایان
میكند و «بیهيچ گمان ،تاریخ ادبيات ایران او را به عنوان بزرگترین زن شاعر در طول
تاریخ هزار ساله خویش خواهد پفیرفت و در قرن ما ی ی از سه نهرده برجستة شعر امروز
خواهد بود» (شفيعی كدكنی.)6868 ،
با توجه به آنچه بيان شد در این جستار تالش میشود با خوانش دقيق تعریب سرودههاي
فروغ فرخزاد در مجموعة «تولدي دیگر» ،تغيير و تعدیرهاي دو مترجم مصري و عراقی این
مجموعه -محمد نورالدین عبدالمنعم و مریم العيار -با ت يه بر الگوي نظري كتفورد 6بررسی
و مقایسه شود .این مجموعه ،حاوي  89قيعه شعر بوده كه فرخزاد آنها را از سال  6883تا
 6851سرود .از این تعداد عبدالمنعم به ترجمة  66قيعه و العيار به برگردان  86قيعه
پرداختهاند .بر این اساس در این پژوهش ،تعریب  66سروده از مجموعة تولدي دیگر مقایسه
میشود تا به سؤالهاي زیر پاسخی مناسب ارائه شود:
 كدامیک از ميان مؤلفههاي تغييرات صوري كتفورد در تعریب سرودههاي مجموعة تولديدیگر در نزد دو مترجم ،نمود بيشتري دارد؟
 با توجه به گونههاي تعدیر در نظریة كتفورد ،تعریب عبدالمنعم و العيار از سرودههايفرخزاد نه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

 .1پيشينة پژوهش
نسرین هانی الدهنی ( )1883در دومين فصر از كتاب خود با عنوان «استتُا األدب الفارسی
المعالر فی الوطن العربی» گزارشی از سير ترجمة شعر معاصر فارسی به همراه منتخبی از
اشعار معرّب ارائه داده است كه بررسی دو سروده از فروغ فرخزاد در آن مالحظه میشود.
كاظمی و رحيمی ( )6861در پژوهشی با عنوان «بازتاب ترجمة شعر معاصر فارسی در
جهان عرب» به بررسی روند تحول ترجمة آ ار ادبی معاصر فارسی همت گماشتهاند .از نظر
نگارندگان در این پژوهش ،شعر معاصر فارسی از دهه  98قرن بيستم ،مورد توجه مترجمان
1. Catford, J. C.
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عربیزبان قرار گرفت كه در این ميان مترجمان مصري به دلير تأسيس كرسیهاي زبان
فارسی پيشتاز بودهاند (كاظمی و رحيمی.)6861 ،
نسرین الدهنی ( )1865در مقالهاي با عنوان «ترجمة شعر فروغ فر َاد فی الوطن العربی»
ضمن معرفی جایگاه فرخزاد در جهان عرب ،ترجمة سروده «ایمان بياوریم به آغاز فصر
سرد» را از مترجمانی نون «ندي حسّون»« ،غسّان حمدان»« ،محمد اللوزي» و «ابراهيم دسوقی
شتا» مورد واكاوي و نقد قرار داده است.
غيبی و هم اران ( )6866در پژوهشی با عنوان «نقد زبانشناختی ترجمة عربی دیوان فروغ
فرخزاد ا ر مریم العيار» مروري بر تعریب گزیدهاي از اشعار فرخزاد داشتهاند كه به دلير
ارائه نقدي گفرا ،نندان جامع به نظر نمیآید؛ ضمن آن ه در این پژوهش ،الگویی براي نقد
این ترجمهها مالحظه نمیشود.
افضلی و مدنی ( )6863در جستاري با عنوان «كاربست نظریة هنجارهاي گيدئون توري
در ارزیابی كيفی ترجمة عربی :ميالعة موردي اشعار فروغ فرخزاد» به بررسی ترجمة شعر
«مرگ من روزي فرا خواهد رسيد» فرخزاد پرداختهاند .نتيجة این ارزیابی حاكی از آن است
كه ا ر عبدالمنعم از «پفیرش در فرهنگ مقصد برخوردار است ،اما از بسندگی و كفایت
نسبت به مبدأ به دور است» (افضلی و مدنی .)1818 ،در پيشينة كاربست الگوي كتفورد در
نقد ترجمة ادبی نيز پژوهشهایی به انجام رسيده است كه از جمله آن میتوان به «نالش
برابریابی برخی ساختهاي دستوري در تعریب براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد»
(پریز )6867 ،و «نقد و بررسی ترجمة عربی مثنوي (دفتر نهارم) براساس نظریة كتفورد»
(ایازي و ولوي )6863 ،اشاره كرد.
با توجه به این پيشينه ،مالحظه می شود كه بررسی و خوانش تيبيقی ترجمههاي
مجموعة تولدي دیگر به ش ر مستقر در هيچ پژوهشی موردنظر نبوده و نوشتار حاضر
ن خستين پژوهشی است كه ضمن بررسی تبدیر هاي صوري دو ترجمة این مجموعه با
ت يه بر الگوي كتفورد ( ،) 6619تالش دارد به كاستی هاي برگردان عبدالمنعم و العيار
اشاره كند.
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 .5چارچوب نظري پژوهش
 .1-5مجموعة تولدي دیگر فرخزاد
«تولدي دیگر» نام آخرین سروده از مجموعه شعر تولدي دیگر است كه شاعر نام آن را بر
این مجموعه نهاده است ،این عنوان «تلویحاً اشاره به آن دارد كه فروغ از نظر شعري به والدت
دیگري دست یافته است» (شميسا .)6871 ،این ا ر ،نهارمين دفتر شعر فرخزاد است كه پس
از انتشار مجموعة «اسير» و دو دیوان دیگر به نامهاي «دیوار» و «عصيان» كه به ترتيب شامر
سرودههاي غنایی و اندیشههاي فلسفی فرخزاد است در سال  6851از سوي نشر مروارید به
ناپ رسيد و تفاوت ملموسی با سرودههاي پيشين دارد و اغلب از دغدغههاي زنانة وي
سرنشمه مییابد .تمایز این مجموعه با آ ار دیگر را میتوان در عوامر زیر جستوجو كرد:
الب -گرایش به نوعی شعر محض ،بیآن ه اندیشة قبلی مشخصی مسير خيال و احساس او
را رهنمونی كند .در دنبالة همين ویژگی باید از ارائة تصویرها در جايجاي شعرش یاد كنيم؛
تصویرهایی كه یک سوي آن را نوعی دید انتزاعی میآفریند.
ب -قلمرو خاد شعري او از گوشههاي برجسته كار وي بهشمار میرود كه از نندین نظر
قابر یادآوري است :نخست شعر غنایی سادهاي كه در حد اعالي گزارش دریافتهاي فردي
یک زن از روابط غریزي و عشقی است؛ عشقی زمينی ،ساده و بیپيرایه.
ج -تشخص زبان شعري كه ریشه در نند عامر دارد :نخست سادگی زبان و نزدی ی به
محاوره و گفتار ،دوم؛ آزادي در انتخاب واژهها به تناسب نيازمندي در گزارش دریافتهاي
شخصی و كمال قدرت در احضار كلمات و سوم توسع در مقولة وزن این سرودهها
(شفيعیكدكنی.)6868 ،

 .5-5معرفي محمد نورالدین عبدالمنعم و مریم العطار
عبدالمنعم (متولد 6656م) ،مترجم و فارسیپژوه مصري است كه در نشر ادب فارسی در
مصر گامهاي بلندي برداشته و به حق ادامهدهنده راه مترجمان بزرگی نون عبدالوهاب عزام
به شمار میآید .وي گزیدهاي از سرودههاي فرخزاد را نيز در سال 1868م با عنوان « ختاراتٌ
ِن أشعارِ الشَّاعِرةِ اإلیرانیةِ فروغ فر َاد» ترجمه و به جهان عرب تقدیم كرد .همچنين در
ا ر دیگري با عنوان « ختاراتٌ ِن الشلعرِ الفارسی الح یث» با نظارت «جابر عصفور» به ترجمة
سرودههاي  86تن از شاعران برجسته معاصر پرداخت كه در این ميان ،تعریب  5سروده از
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اشعار فرخزاد از جمله سرودد «آفتاب میشود» (تشرِق الشَّمس) مجموعة تولدي دیگر،
مالحظه میشود .او در مقدمة این ترجمه اذعان دارد كه براي ارائه خوانشی درست از اشعار
این مجموعه به ترجمة انگليسی آن از دیوید مارتين 6با عنوان « »A Rebirthو نيز ترجمههاي
دیگر نظر داشته تا ترجمهاي رسا و امين از این سرودهها ارائه دهد ( Abdol-Monnaem,
 .)2010عبدالمنعم در آ ار دیگري نيز به برگردان شاه ارهایی از ادب فارسی پرداخته است
كه مجموعههاي «جَولة فی ریاضِ األدبِ الفارسی» (با هم اري محمد بدیع جمعه)« ،فنُّ
الغَ ِ :ختاراتٌ ِن الغَلیّات الفارسیة» و «آ ِر جرعةٍ فی هَاه ال ظس» از آن جمله به شمار
میآید.
مریم العيّار (متولد  ،)6637دیگر مترجم آ ار فرخزاد ،شاعر عراقی است كه به علت
اقامت طوالنی در ایران و آشنایی نزدیک با ادب فارسی به اندیشه و سرودههاي فروغ عالقه
وافري نشان داده است .او مجموعه آ ار فروغ را با عنوان «األعما الشلعریة ال ا لة لِفروغ
فر َاد» ترجمه و در سال  1867از سوي انتشارات «دارالمدي» منتشر كرد .مترجم در این
مجموعه با ارائه گزارشی به نسبت مفصر از زندگی و سبک شعري فزخزاد ،سعی دارد زبان
زنانه و عاطفی شاعر را با امانتداري در ترجمه خود هویدا كند .ترجمة العيار برخال
عبدالمنعم ،گزینشی نبوده و تقریباً همه سرودههاي شاعر را دربر میگيرد .این مترجم عراقی
در مجموعهاي دیگر به نام «أنطولوجیا الشلعرِ الفارسیّ الحَ ِیث» به ترجمة آ اري گزیده از 87
تن از شاعران برجسته معاصر ،اهتمام ورزید.

 .1-5چيستي تعدیل در ترجمه
سخن از ترجمهپفیري و ترجمهناپفیري شعر از دیرباز محر بحث صاحبنظران حوزد ترجمه
بوده است .مسألهاي كه زمينة طرح دیدگاههاي متنوع و روی ردهاي نظري متعددي شد.
انتقال متون ادبی به طور عام و ترجمة شعر به ش ر خاد ،ناگزیر از انجام تعدیر است كه
در سيوح مختلب متن روي میدهد .از نظر لغوي ،مقصود از «تعدیر» :به اعتدال رساندن،
متناسب ساختن و از شدّت امري كاستن است (انوري )6831 ،و در اصيالح ميالعات ترجمه،
مقصود از تعدیر «تغيير یا دست اري در صورت زبان مبدأ هنگام قالبریزي آن در زبان
مقصد و با هد انتقال بهتر پيام به مخاطب است» (صحرایینژاد .)6839 ،این تبدیرهاي
1. David, M.
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ترجمهاي «انحرافاتی از نظر تناظر رسمی در فرآیند حركت از زبان مبدأ به طر زبان مقصد
هستند» (ماندي )6867 ،كه به اقتضاي هنجارهاي زبان دوم روي میدهند .از این پدیده در
زبان عربی با اصيالحاتی نون «تغيير»« ،ت ييب» و «تحویر» یاد میشود (ر.ك :عنانی،
 )1888كه ریشه در اختالفات فرهنگی و تفاوت ماهوي زبانهاست و اغلب در نتيجة تصميم
آگاهانة مترجم انجام میشود و عمل رد وي را در بازآفرینی وفادارانهتر متن اصلی به نمایش
میگفارد .بنابراین ،تغيير در ترجمه امري اجتنابناپفیر است و در بستر هر ترجمهاي ،بسته
به مخاطب ،ذوق مترجم و سبک ترجمه ،بيش و كم مالحظه میشود .صلحجو در كتاب
«گفتمان و ترجمه» بر همين ميلب اذعان داشته و معتقد است لزوم تغيير در ترجمه ،ناشی از
تفاوت گفتمانهاست و ميزان دخالت مترجم در ترجمه را تنها الزمات گفتمانی تعيين میكند
و اگر گفتمانها ی سان بود ،نيازي به تعدیر در ترجمهها نبود (صلحجو.)6839 ،
كتفورد ( ،)6619زبانشناس انگليسی از نخستين نظریهپردازانی است كه موضوع تعدیر
و تغيير را در حوزد ميالعات ترجمه ميرح كرد ( .)Catford, 1965غرض وي از اصيالح
تغيير ،6هرگونه تغيير كون ی در متن ترجمه بود كه بعدها موجبات تحليرها و دیدگاههاي
متنوع و بروز اصيالحات علمی متعدد در این عرصه شد .جرمی ماندي 1در این باره مینویسد
«بیگمان ،خاستگاه خود این اصيالح ،كتاب كتفورد تحت عنوان «یک نظریة زبانشناختی
از ترجمه» )6691( 8است؛ یعنی جایی كه او یک فصر را به این موضوع اختصاد میدهد.
كتفورد از الگوي زبانی فرث 5و هاليدي 9پيروي میكند كه زبان را در مقام ارتباط مورد
تجزیه و تحلير قرار میدهد و عمالً در بافت و در گسترد مختلفی از سيوح براي مثال (در
واجشناسی ،خط ،دستور و واژگان) و مرتبهها (جمله ،جملهواره ،گروه كلمه ،ت واژ و)...
عمر میكند» (ماندي.)6867 ،
باید توجه داشت كه بين مفهوم تعدیر و برخی مقولههاي تبدیر كه كتفورد ارائه داده
است ،تناظر وجود دارد؛ مثالً تغيير در اجزاي كالم كه ون لوون -زوارت 1آن را تعدیر

1. Shift
2. Jeremy, M.
3. A Linguistic Theory of Translation
4. Firth, R.
5. Halliday, M.
6. Van Leuven-Zwart
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نحوي یا نحوي -معنایی مینامد در طبقهبندي كتفورد ،تبدیر طبقه ( )Class Shiftناميده
میشود (شاتلورت و كاوي.)6839 ،6
از تعاریفی كه از ميالعة این مقوله در حوزد ميالعات ترجمه فهميده میشود ،حدود و
غور مختلب تعدیر از نظر صاحبنظران ترجمه است كه در ادامه با مروري گفرا بر آن،
مؤلفههاي نهارگانه كتفورد تبيين میشود.

 .0-5مؤلفههاي تغييرات صوري در ترجمه از نگاه کتفورد
در نظریههاي مختلب از اصيالحات مختلفی براي اشاره به تغييرات روساختی در ترجمه
استفاده شده است .نيومارك به طور خاد در اشاره به تعدیر از اصيالح Modulation
استفاده كرده و براي آن دو نوع قائر شده است -6 :تعدیر استاندارد و  -1تعدیر آزاد
(صحرایینژاد.)6836 ،
وینی و داربلنه ،1تعدیر را «تغيير صورت پيام در نتيجة تغيير زاویة دید» تعریب كردهاند
( .)Viney & Darbelent, 1995از نگاه این دو زبانشناس ،این روش سنگ مح ی
مناسب براي تعيين مترجم خوب است (ماندي.)6865 ،
نایدا ،8سه اصيالح افزایش ،5كاهش 9و تغيير 1را تحت یک عنوان كلی «فنون تعدیر»
قرار داده و براي آن نهار هد را برمیشمارد -6 :مجاز كردن صورت پيام طبق مقتضيات
ساختار زبان مقصد -1 ،ارائه ساختارهایی كه از نظر معنی معادل متن اصلی هستند -8 ،فراهم
كردن معادلی كه از نظر سبک متفاوت باشد و  -5برقراري ارتباطی همسان (منافی.)6869 ،
در سال  6616موضوع تعدیر به طور مشترك توسط نایدا و تيبر 7مورد بحث قرار گرفت.
آنان در فصر ششم كتابشان در مورد «انتقال» معنی از زبان مبدأ به زبان مقصد به دو نوع
3
تعدیر معنایی و تعدیر ساختاري در فرآیند انتقال اشاره كردهاند (همان .)615 :پوپوویچ
مفهوم «نرخش» را در این زمينه بهكار برده است .وي كه بيشتر به ترجمة ادبی نظر دارد،
1. Shuttleworth, M & Cowie, M.
2. Vinay, J. & Darbelnet, J.
3 . Nida, E.
4 . Addition
5. Subtraction
6 . Alteration
7. Nida, E. & Taber, C.
8. Popovich
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معتقد است در ترجمه به قدري دخر و تصر صورت میگيرد كه انسان گاه در اعتقاد خود
به مم ن بودن ،ترجمه تردید میكند .از نظر این صاحبنظر اهر نک ،همه مواردي كه در
مقایسه با متن اصلی جدید و متفاوت به نظر میرسد یا در ترجمه ظاهر نمیشوند -حال آن ه
در متن اصلی وجود دارند -موارد تغييرند .به عبارت دیگر ،تغيير در معنایی وسيع هر نوع
تغيير در متن اصلی را دربر میگيرد (خزاعیفر.)6863 ،
اصيالح تغيير و تعدیر به طور گسترده در نظریات زبانشناسی انگليسی ،جی .سی.
كتفورد (6667ه  1886م) ميرح شد .وي معتقد بود نظریة ترجمه از ارتباط ميان زبانها
ش ر می گيرد .تعریب ترجمه از نظر وي نوعی «جایگزینی» یا «جابجایی» مفاهيم زبان مبدأ
با معادلهاي خود در زبان مقصد است ( .) Catford, 1965از نگاه وي ،ميان معادل صوري
و معادل متنی تفاوت وجود دارد .معادل متنی به هر قسمتی از متن مقصد گفته میشود كه
معادل متن مبدأ است .معادل صوري نيز به بخشی از زبان مبدأ گفته میشود كه تا حد
ام ان صورت و ظاهر مشابهی با همان بخش در زبان مقصد دارد .این نظریهپرداز به دو
نوع اساسی تغيير صوري در سيح واژگانی و دستوري ،اشاره میكند كه تعدیر دستوري
بخش عمدد نظریة او را تش ير میدهد كه در نمودار ( )6نمایش داده شده است.
اقسام تعدیر صوري در نگاه كتفورد به دو بخش الب -تغييرات صوري در سيح
واژگان( 6معادلیابی واژگانی) و ب -تغييرات صوري مقولههاي دستوري( 1معادلیابی
دستوري) است .تغييرات صوري مقولههاي دستوري به نهار نوع تقسيم میشود -6 :تغيير
ساختاري كه مثالً «فعر» مم ن است در نقش «اسم» ترجمه شود -1 .تغيير مقوله كه مستلزم
تغيير مقولههاي دستوري بين دو زبان مبدأ و مقصد است -8 .تغيير صوري واحد كه مستلزم
تغيير در ترتيب است و -5تغييرات صوري درونزبانی وقتی صورت میگيرد كه ساختار هر
دو زبان از نظر صوري شبيه یکدیگر است ،اما نمیتوان آنها را همه جا یا بجاي یکدیگر
به كار برد؛ مثالً اسم مفرد در زبان مبدأ را همه جا نمیتوان مفرد ترجمه كرد و باید به اسم
جمع در زبان مقصد تغيير داد (ر.ك :ولیپور.)6831 ،

1. Level Shift
2.Category Shift
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نمودار  .1اقسام تعدیل صوري در نگاه کتفورد
تغييرات ساختاري
گونههاي تعدیر

واژگانی

تغييرات طبقات دستوري

دستوري
تغييرات صوري واحد
تغيير درون زبانی

از نظر كتفورد تغيير بيان وقتی صورت میگيرد كه ساختار متن مبدأ نظيري در زبان مقصد
ندارد و مترجم ناگزیر از انجام تغيير است .این تغييرات از نظر كتفورد ،تغييرات اجباري است
كه بر مترجم تحمير میشود .حال اگر مترجمی بر تغييرات اجباري اكتفا كند ،متنی به دست
میآید كه براساس قوانين دستوري زبان مقصد نادرست نيست ،اما از جهات مختلب سب ی،
معنایی و ارتباطی از متن اصلی فاصله دارد .بنابراین ،تغييرات موردنظر این زبانشناس بيشتر
در بخش اول؛ یعنی تغييرات ضروري جاي میگيرد.
ميزان تعدیر در متون با توجه به نوع متن و هد ترجمه ،متفاوت است .تفاوتهاي
فرهنگی دو زبان و فاصله زمانی نوشتن ا ر و ترجمة آن نيز از عوامر مهم در تعيين ميزان
تعدیر به شمار میروند (صحرایینژاد .)6836 ،افزون بر نوع متن و هد  ،گاه تغييرهاي
ترجمه به مخاطبان آن بستگی دارد؛ براي نمونه اگر مخاطب پيشينة ذهنی از موضوع نداشته
و از تجربه به نسبت كمی در «رمزگشایی» از متن داشته باشد در اینصورت زوائد بيشتري
در ترجمه گنجانده میشود تا آسانتر جلوه كند (منافی)6869 ،؛ از این منظر ،تعدیر ،عاملی
مهم در فرآیند ساده كردن متن بهشمار میرود و شناسایی همه اقسام آن دشوار است.

 .1اقسام تعدیل در تعریب مجموعه تولدي دیگر فرخزاد بر مبناي نظریة کتفورد
براي ارزیابی عمل رد مترجمان در گرایش به اقسام تعدیر ،این موضوع را در محورهاي
تغييرات صوري در سيح واژگان ،تغيير مقولههاي دستوري ،تغيير واحد ،تغيير ساختار ،تغيير
درون زبانی و تغيير بالغی ،دنبال كردیم تا این مسأله در ابعاد مختلب ساختاري و بالغی،
روشن شود.
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 .1-1معادلیابي واژگاني و اصطالحات
منظور از تعدیر واژگانی در روند ترجمه بهكار بردن واژهاي در زبان مقصد است كه از لحاظ
صوري معادل واژد متناظر آن در زبان مبدأ نيست ،اما همان مفهوم ،بار فرهنگی و نقش
ارتباطی در زبان و فرهنگ مقصد دارد .این نوع تعدیر در ترجمه به واسيه تفاوتهاي
فرهنگی و زبانی در مفهومسازي از پدیدهها اجتنابناپفیر است (صحرایینژاد .)6836 ،در
فرآیند ترجمة شعر ،شناخت فرهنگ واژگانی شاعر و معادلیابی مناسب واژگانی كه بار
عاطفی و روحی شعر را بر دوش میكشند ،اهميت بسزایی دارد .در مجموعة تولدي دیگر
كلمات خاصی هستند كه در شعر شاعر ت رار شده و تشخص یافتهاند .كلماتی از قبير
«دست»« ،آینه»« ،گيسو»« ،حجم» و مانند آن از آن جملهاند .بسياري از این واژگان جنبه
سمبليک دارند و شاعر رفتار ذهنی خاصی با این دست از واژگان داشته است (شميسا،
 .)6871افزون بر این ميلب ،شماري از واژهها و تعابير نيز حامر مفاهيم فرهنگی و اجتماعی
است كه برگردان آن ،ضرورت تعدیر واژگانی را دو نندان میكند .در ادامه با بررسی
ترجمة عبدالمنعم و العيار به مقایسه این تغييرات میپردازیم.
فرخزاد« :گرماي كرسی خوابآور بود
من تند و بیپروا
دور از نگاه مادرم خطهاي باطر را
از مشقهاي كهنه خود پاك میكردم»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کان دِف کرسِیٍّ یِّلِب النُّعاس
أنا بخفلةٍ وَدون أن أ شی شیئاً
بَعِی اً عَن عیونِ أ وی
کنُ أ حو الخطوط الََّائِ ة ِن وَاجُِی المَ رَسِی»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کان دِف الم فظةِ یَُعَث عَلی النَّوم
وَکنُ أ حو بِسرعَةٍ وَجرأة
بَعِی اً عَن نظراتِ أ وی
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ال ِتاباتِ الَّتِی ال فائ ة ِنها
ِن عَلی لَفحاتِ دَفترِی الت ِیم»
(عبدالمنعم)1868 ،
همانگونه كه در نمونه ارائه شده ،مشاهده میشود انتقال مستقيم واژد «كرسی» در
ترجمة العيار براي رساندن پيام كافی نيست .این امر لزوم اعمال تعدیر واژگانی در
برگردان این عنصر فرهنگی را نشان میدهد كه در ترجمة عبدالمنعم با ت يه بر
«جایگزینی» ،معادل نه نندان قریب « فظة» (بخاري) مالحظه میشود« .كرسی» واژهاي
عربی است و به عنوان وام واژه در فارسی استفاده میشود كه تمایز دقيقی با مفهوم عربی
آن دارد .از این پدیده ،گاه با عنوان همریشههاي كاذب (متراد نما) یاد میشود كه داراي
صورتی واحد در دو زبانند ،اما با وجود داشتن این صورتهاي مشابه ،داراي داللتی
متفاوت در هر یک از دو زبان هستند.
در نمونه دیگري كه در ادامه آمده است ،این دست اري و تغيير معادل از سوي هر دو
مترجم براي نشاندن معادلی آشنا در زبان عربی براي برقراري تعادل در ترجمه است تا مفهوم
انتزاعی این پرنده (سيمرغ) براي مخاطب زبان مقصد ش ر گيرد .هرنند ماهيت سيمرغ
(سیرنگ) و «عنتا» كامالً متفاوت و تنها وجه مشترك ميان هر دو ،مرغ بودن و افسانهاي
بودن آنان است .سيمرغ پرندهاي اسيورهاي و نمادین فارسی است كه در ادب حماسی و
عرفانی جایگاه خاصی دارد ،اما «عنتا» اسيورد عربی است و به علت شباهتهاي آن با
اسيورد سيمرغ ،گاه ی سان پنداشته میشوند؛ در حالی كه خاستگاه كامالً متفاوتی دارند
(ر.ك :عليخانی و دیگران.)6867 ،
فرخزاد« :همه میدانند
همه میدانند
ما به خواب سرد و ساكت سيمرغان ره یافتهایم»
(فرخزاد)6831 ،
العيار« :الَِّمِیع یَعرِف
الَِّمِیع یَعرِف
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أنلنا ذهَُنا إِلی النَّومِ الَُارِد وَالصَّا ُِِ کطائرِ العَنتا ِ»
(العيار)1867 ،
عبدالمنعم« :الَِّمِیع یَعلمون
الَِّمِیع یَعلمون
أنَّنا عَثرنا عَلی الطَّرِیقِ
إِلی األحالمِ الَُارِدَةِ وَالسَّاکِنةِ لِلعَنتاوَاتِ»
(عبدالمنعم)1868 ،
نگرش عاطفی و زنانة شاعر گاه وي را به بهرهگيري از عناصر طبيعت ،گرها و گياهان
سوق داده است .یافتن معادلهاي متداول در زبان مقصد و همتزار كردن آنها با عبارات نظير
در زبان مبدأ ی ی نالشهاي مترجمان بوده است .نمونه زیر شاهدي براي این موضوع است:
فرخزاد« :از تابش خورشيد پوسيدند
و گم شدند آن كونههاي گيج از عير اقاقیها»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :تِِّفُّ تحَُ أشِعّتِها
وَضاعَُ تِل َ األیام بِ وارِ عطرِ األکاسِیا»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :فسَ َت ِن حَرارَةِ الشَّمس
وَا تفُ تِل َ األزِقلة المنتشِیة ِن أرِیجِ زهورِ السونط»
(عبدالمنعم)1868 ،
«اقاقيا» معرّب از یونانی و درختی زینتی با گرهاي سفيد خوشهاي است (انوري)6831 ،
كه مترجم عراقی برخال عبدالمنعم ،همانند شاهد پيشين از معادل دخير بهره گرفته است.
این نمونه و شواهد دیگر بيانگر روی رد العيار به وامگيري و نيز ترجمة تحتاللفظی است.
براي مثال در شاهد زیر:
فرخزاد« :و در آن دریاي مضيرب خونسرد
از صد هاي پر از مروارید...
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از عقابان جوان پرسيدیم
كه نه باید كرد»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :فی بحرٍ هائجٍ وَبارد کال َّم
وَبین أل اف متلِئةٍ بِاللُّؤلؤ...
سَظلنا الصُّتورَ الشَّابّة
َاذا عَلینا أن نفعَ »
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :وَفی ذل

الَُحرِ المتالطِمِ التاسِی

سَظلنا األل افَ المَلِیئة بِاللُّؤلؤ
سَظلنا العتُان الفتِیة
اذا یَنَُغی أن نفعَ »
(عبدالمنعم)1868 ،
هر دو مترجم در تعریب متناقضنماي «مضيرب خونسرد» از سرودد «فتح باغ» ،روی رد
متفاوتی دارند .العيار بدون توجه به معناي واژه ،گزینش تحتاللفظی به جاي معادلگزینی
دارد؛ این در حالی است كه عبدالمنعم در ترجمه خود با ت يه بر سياق عبارت و واژد همنشين،
كلمة «قاسی» را كه با داللت انویة «خونسرد» تناسب بيشتري دارد ،برگزیده است.
در این مجموعه ،فرخزاد گاه در ستيز با سنتهاي كهنه یا توصيب جسمانی عشق ،تعابير
و واژگانی بهكار میگيرد كه در تقابر با فرهنگ و نظام ارزشی بوده و تابوي فرهنگی بهشمار
میآیند .دقت در برگردان اینگونه از تعابير ،بيانگر روی رد متنوع دو مترجم در انتقال این
تعابير به زبان مقصد است؛ براي نمونه در این سيور شعري از سرودد «معشوق من»:
فرخزاد« :معشوق من
انسان سادهایست
انسان سادهاي كه من او را
در سرزمين شوم عجایب
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نون آخرین نشانة یک مفهب شگفت
در البه الي بوتة پستانهایم
پنهان نمودهام»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيارَ « :عشوقِی...
إِنسان بَسِیط
إِنسان بَسِیط وَجَ ته فی بِالدِ العَِّائِبِ المَشؤو َة
کآ ِرِ عَِِّةٍ لماهبٍ عَِِّیب
إنَّنی أ ُّئه بین نُاتاتی»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعمَ « :عشوقِی...
إِنسان بَسِیط
اإلنسان الَُسِیط الَّاِی أ فیته فی دا ِ ِ لَ رِی
کآ ِرِ عَال َةٍ عَلی عَتِی ةٍ عَِِّیُةٍ
فی َوطِنِ العِّائبِ المَشؤوم»
(عبدالمنعم)1868 ،
در ترجمة نخست (العيار) ،مترجم با ت يه بر تعدیر واژگانی و با راهبرد حف  ،فقط
كلمة همنشين (بوته) را ترجمه كرده است و در ترجمة دوم (عبدالمنعم) مترجم با ت يه بر
مجاز (كر از جزء) و با جایگزینی «صدر» ،بار معنایی خنثی به جمله داده و به طور ضمنی و
غيرمستقيم به مقصود شاعر اشاره میكند.
گاه خوانش نادرست اشعار ،موجب لغزشهایی در معادلیابی شده است .سهم این
خياهاي واژگانی و معادلیابیهاي نامناسب در روند ترجمة العيار به نسبت عبدالمنعم ،باالتر
است؛ نمونههایی از این لغزشها را در نمونههاي زیر شاهدیم:
فرخزاد« :معشوق من
همچون طبيعت
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مفهوم ناگزیر صریحی دارد»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيارَ « :عشوقِی کالطَُِّیعَة..
یحمِ

فهو اً ناقصاً لریحاً»
(العيار)1867 ،

ترجمة عبدالمنعمَ « :عشوقِی کالطَُِّیعَة
عِن َه فهومٌ حتمیٌّ وَلرِینٌ»
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :نون جنينی پير ،با زهدان به جنگ
میدرد دیوار زهدان را به ننگ»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کَِّنِینٍ عَِّوزٍ ذاهِبٍ لمحارَبَةِ األتتِیا
یَنهَش ج ران الَُّه ِ بِمَخالُِِه»
(العيار)1867 ،
«زِهدان» به معناي «رَحم» است كه با خوانش نادرست مترجم به «اتقياء» معادلیابی شده
است.
فرخزاد« :نون بر میخوابيد
در باغچه میگشتم افسرده
در پاي گلدانهاي خشک یاس
گنجشکهاي مرده را خاك میكردم»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کان یَنام کالثَّلجِ
کنُ أدور فی الحَ ِیتةِ بحَنٍ
قربَ سِن یانِ الیَّاسَمین الِّافو أدفِن عَصافِیری المَیوتة»
(العيار)1867 ،
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ترجمة عبدالمنعم« :عِن َ ا یَه َأ ستوط الثَّلجِ
کنُ أتَِّوَّ فی الحَ ِیتةِ بارِدَةً
وَأدفِن عَصَافِیرِی المَیوتة»
(عبدالمنعم)1868 ،
مقصود از «خوابيدن» در سروده اخير ،كاهش بارش بر است كه العيار با در نظر داشتن
مفهوم همسانی و تشبيه ،داللت ظاهري كلمه را در ترجمه آورده است؛ در حالی كه در
ترجمة دوم (عبدالمنعم) ،معناي كاسته شدن بر درست بيان شده است .مقایسة تعدیرهاي
واژگانی عبدالمنعم و العيار ،نشان از ميزان توجه هر یک از این دو مترجم به هنجارهاي زبان
مقصد دارد .در سيح واژگانی در غالب موارد تناظر یک به یک ميان متن اصلی و تعریبهاي
دو مترجم مالحظه میشود.

 .1-1-1تعدیل بيان استعاري به بيان ساده و برعکس
تعدیر بالغی به معناي تالش براي بازآفرینی وفادارانه متن اصلی در زبان مقصد با استفاده از
آرایههاي متفاوت است تا تأ يري مشابه تأ ير متن اصلی را در خوانندد ترجمه ایجاد كند.
ایجاد این تعدیر نه تنها در فرآیند ارائة پيام و معنا خلر وارد نمیكند ،بل ه میتواند باعث
برجستگی و نمود بيشتر معنا و پيام شود .تعدیر بالغی را بيشتر در ترجمة امثال و تعابير و
كنایات و عبارات آميخته با تصویر میتوان دید (ليفیپور ساعدي .)6876 ،در این تعدیر،
بيان ساده به بيان تصویري ،اعم از مجازي ،استعاري ،كنایی و نيز ع س آن تبدیر میشود،
همچنان كه واژه عام به خاد یا برع س ترجمه میشود .نمونههاي زیر شاهدي براي این
موضوع است:
فرخزاد« :آن روزهاي سالم سرشار
آن آسمان پر از پولک
آن شاخساران پر از گيالس»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :تِل َ األیّام الصَّالحة الغَِیرة
تِل َ السَّماوات المَلِیئة بِالنُِّّوم
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تِل َ الغصون المحمّلة بِال رز»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :تِل َ األیّام الطَّیُّة السَّعی ة
تِل َ السَّماوات الملیئة بِالَینة
تِل َ األغصان الملیئة بِحُّاتِ ال رز»
(عبدالمنعم)1868 ،
در این بخش از سروده «آن روزها»« ،پولک» استعاره از ستارگانی است كه آسمان را به
روشنی آراسته میسازند« .ستاره» از واژگان پر بسامد در شعر فروغ بهشمار میآید كه نماد
اميد و خوشبختی است و نوید روزهاي خوب را میدهد (شميسا .)6871 ،مترجم عراقی
داللت انویة این واژه را در انتخاب معادل در نظر داشته و عبدالمنعم معناي ظاهري آن را در
ترجمه بيان كرده است .البته باید گفت كه هر دو مترجم اغلب تعابير استعاري موجود در این
ا ر را بدون هيچ تغييري ارائه كردهاند.

 .5-1-1تعدیل در ضربالمثلها
به دلير بار فرهنگی موجود در امثال ،معادلیابی مناسب در برقراري تعادل و موازنه ميانزبانی،
اجتنابناپفیر و ضروري است .در نمونههاي زیر این تعدیر را در ترجمة هر دو مترجم
مالحظه میكنيم كه ریشه در تفاوتهاي كاركردي و سب ی دارد.
فرخزاد« :یا عبور گيج رهگفري باشد
كه كاله از سر بر میدارد
و به یک رهگفر دیگر با لبخندي بیمعنی میگوید «صبح بخير»»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :أو عُور عابرٍ دَائِخ
یَُتسِم ابتسا َةً لِعابِرٍ آ ر وَدون َعنًی یَتو  :لَُاحَ الخیرِ»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :أو عُور حائِرٍ ألح ِ المارّةِ
وَهوَ یَرفع قُعَته حَیّیاً عَابِر سَُی ٍ آ ر
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وَیتو له بِابتسا َةٍ ال َعنًی لها لَُاحَ الخیرِ»
(عبدالمنعم)1868 ،
در سرودد «تولدي دیگر» آنجا كه فرخزاد تعاریب مختلفی از زندگی ارائه داده و بر
یکنواختی آن اشاره میكند ،عبارت «كاله از سر فرو نهادن» را بهكار برده است كه به معناي
اداي احترام است (انوري .)6831 ،عيار بدون مالحظه به انتقال این مفهوم فرهنگی از ترجمة
آن نشم پوشيده است؛ در حالی كه عبدالمنعم با ت يه بر تصریح و افزودن قيد حالت « حییا»،
آفرینش و تبلور این تصویر را در زبان مقصد فراهم كرده است .در زبان عربی دو تعبير «رَفعَ
بِهِ رَأساً» و نيز «رَفعَ له التَُّعَة» این مفهوم را تداعی میكنند (ر.ك :ناظميان.)6865 ،
یا در ترجمة نمونهاي دیگر:
فرخزاد« :من خواب دیدهام كه كسی میآید
من خواب یک ستاره قرمز را دیدهام
و پلک نشمم هی میپرد
و كفشهایم هی جفت میشوند»...
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :رَأیُ َنا َاً أنل أح َاً سَیظتی
رَأیُ َنامَ نِّمةٍ قِر َِیةٍ
وَجَفن عَینی یَرفُّ
وَأحاِیَتی تصطفُّ»..
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :رَأیُ فی النَّومِ أنَّ أح َهم قادِمٌ
رَأیُ فی النَّومِ نِّمةً قِر َِیة اللَّونِ
وَق أ ا جَفنای یَرتِِّفانِ
وَقفَت ِن َ انی»
(عبدالمنعم)1868 ،
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در این سروده «پریدن پلک» و «جفت شدن كفش» انع اسی از باور عاميانه و فرهنگ
بومی مردم ایران است كه شاعر آن را نشانة خوشیمنی و آمدن ميهمان و محبوب
برمیشمارد .به سخن دیگر« ،جستن پلک باالي نشم راست ،خوشحالی بعد از تنگی و از
نپ ،نشانة رسيدن غایبی است( »...هدایت .)6873 ،هر دو مترجم بیتوجه به مضمون انویة
این دو تعبير ،ترجمهاي تحتاللفظی ارائه دادهاند كه دربردارندد پيام فرهنگی جمله نيست و
تهی از تعادل ترجمهاي است .از نظر كتفورد ،در تعادل ترجمهاي توجه به «ویژگیهاي
ارتباطی از قبير نقش ،ربط داشتن ،موقعيت و فرهنگ و نه فقط مالكهاي صوري زبانی»
ضرورت دارد (ماندي.)6865 ،

 .5-1تغيير ساختاري

1

تبدیرهاي ساختاري در ترجمه از برجستهترین عوامر در خوانایی و مفهومسازي متن مبدأ
است .در نگاه كتفورد ،ی ی از تبدیرهاي مقولهاي ،مستلزم تغيير ساختار دستوري است كه
«همچون دیگر انواع تبدیر مقوله ،نشاندهندد ناسازگاري زیرساختی بين نظامهاي زبانی مبدأ
و مقصد است» (شاتلورت و كاوي .)6839 ،كتفورد معتقد است این تغيير در مقایسه با
تعدیرهاي دیگر ،شيوع بيشتري در ترجمه دارد (ر.ك :عنانی .)1888 ،زبان عربی و فارسی
از هنجارهاي متفاوتی در تسلسر عناصر جمله دارند؛ این ترتيبها از سر اجبار توسط مترجم
نينش میشود ،اما قسمت عمدهاي از این تغييرات اختياري بوده و مترجم بنابر اهدافی دیگر
به آن دست میزند .فراوانی تغيير ساختار در ترجمة هر دو مترجم نشان از تفاوت ساختاري
دو زبان و به طور خاد زبان ادبی دارد؛ ،اما گاه روی رد دو مترجم با ی دیگر متفاوت است؛
براي نمونه در سروده زیر:
فرخزاد« :درد تاری ست درد خواستن
رفتن و بيهوده خود را كاستن»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :وَجعٌ أسود وجع التَّمنلی
أن تاهبَ ولن تحص علی الشی »
(العيار)1867 ،
1. Structural Shift
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ترجمة عبدالمنعم« :إنل ألمَ الرَّغَُةِ ألمٌ ظلمٌ
والسَّعی والعُث یعیب الااتَ»
(عبدالمنعم)1868 ،
ننان كه از ترجمة سرودد اخير مالحظه می شود ،مترجم عراقی دقيقاً در سایة ساختار
دستور فارسی حركت كرده و این تقيد او را از ارائة تعریبی سازگار با دستور عربی باز
داشته است؛ این درحالی است كه در ترجمةه دوم واژهگزینیها مناسب با نحو عربی است
و شيوایی اسلوب عربی را نشان میدهد .شاید مهم ترین هد مترجم این است كه ا ري
مأنوس پدید آورد .از این رو ،با در نظر گرفتن اهدافی نظير سالستبخشی ،خوانایی متن،
رهایی از قيد و بندهاي ترجمه تحت اللفظی ،انتقال بهتر پيام متن مبدأ به تعدیالت ساختاري
رو آورده است.
به هم ریختن ترتيب اجزاي كالم در زمره تعدیر هاي اجباري است كه به مترجم تحمير
میشود ،اما تعدیر هاي اختياري ناظر به ویژگیهاي سب ی و تفاوتهاي ظریب معنایی و
تالش براي یافتن قالب هاي بيانی جاافتاده و مقبول در زبان مقصد است (خزاعیفر.)6863 ،
تغيير فاعر یا تصریح به آن در ترجمة عبارات نيز از جمله تغييرات ساختاري است كه
گاه در این دو ترجمه مالحظه میشود .در ميالعات ترجمة این نوع از تعدیرها كه در ایجاد
پيوندهاي نحوي یا صریحتر كردن روابط منيقی نقشآفرینند« ،تبيين» 6مینامند (شاتلورت
و كاوي .)6839 ،نمونة زیر ،گویاي این نوع از تعدیر در ترجمة مریم العيار است:
فرخزاد« :بيش از اینها ،آه ،آري
بيش از اینها ،میتوان خاموش ماند
میتوان ساعات طوالنی
با نگاهی نون نگاه مردگان ،ابت»....
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :أکثر ِن هَاا نعَم
أکثر ِن هَاا أستطِیع أن ألمَُ
1. Explanation
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نستطِیع لِساعات طوِیلةٍ بِنظرةٍ رَتِیَُةٍ کاأل وات»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :أکثر ِن هَاا ،آه ،نعَم
یم ِن لِلمَر ِ أن یَلَمَ الصَّمَُ أکثر ِن هَاا
یم ِن لِلمَر ِ أن یَظ َّ ش وهاً
لِساعات طوِیلة»
(عبدالمنعم)1868 ،
مریم العيار در ترجمة شعر «عاشقانه» كه اغلب براي دادجویی از محبوب و بزرگداشت
وي پيوسته او را مورد ندا قرار میدهد ،ساختار ندا را درهم ش سته و جمالت خبري بهكار
برده است .پيروي از سبک و سياق ساختار فارسی و عدم تعدیر اجباري در تعریب العيّار،
گاه موجب بروز لغزشهاي دستوري شده است.

 .1-1تغيير طبقات دستوري

1

از نگاه كتفورد ،این نوع از تغيير در عناصر اسمی (تغيير طبقات دستوري) ،فعر و حر روي
میدهد و در زبان مقصد با معادل دیگري جایگزین میشود .به عبارتی دیگر« ،تغيير طبقات
دستوري به این معناست كه براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ ،نقش دستوري دیگري
را در زبان مقصد جایگزین كنيم .تغييرات دستوري غالباً در زمرد تعدیرهاي اجباري قرار
میگيرند» (پریز .)6867 ،این نوع از تعدیر به طور برجسته و با فراوانی باال در ترجمة هر دو
مترجم مالحظه میشود كه اقسامی كه ادامه آمده از آن جمله است.

 .1-1-1تبدیل قيد یا متممهاي قيدي به فعل
فرخزاد« :گوئی ميان مردمکهایم
خرگوش ناآرام شادي بود»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کظنَّ ا بین بؤبؤ عَینیّ
1. Class Shift
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هنافَ أرنبٌ یَتتافَ بِفرحٍ ک َّ لَُاحٍ»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کظنَّه یوجَ وَسط إنسانِ عَینی
أرنبٌ غیر هَادِئٍ وَسَعِی »
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :من از تو میمردم
اما تو زندگانی من بودي
تو با من میرفتی»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کنُ أ وت فِی َ
ل ِنَّ َ کنَُ تحیِینی
کنَُ تاهب َعی»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کنُ ق ُُِّ بِسََُُِ َ
ل ِنَّ َ کنَُ حَیاتی
کنَُ تسیر َعی»
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :من تند و بیپروا
دور از نگاه مادرم خطهاي باطر را
از مشقهاي كهنه خود پاك میكردم»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :أنا بخفلةٍ دون أن أ شی شیئاً
بعی اً عَن عیونِ أ وی کنُ أ حو الخطوط الَائ ة ِن واجُی الم رَسِی»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کنُ أ حو بِسرعةٍ وجرأةٍ
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بعی اً عَن نظراتِ أ وی
ال تاباتِ الَّتی ال فائ ة ِنها»
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :گوئی از ابتداي وجودش
بيگانه بوده است
او مردیست از قرون گفشته
یادآور اصالت زیبایی»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کظنَّه نا أن بَ َأ حیاته
کان غرِیُاً َعَ ذاتِهِ
هوَ رَج

ِن الترونِ الماضِیةِ

رَ َ لِأللالةِ وَالَِّما »
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کظنَّه کان غریُاً
نا بِ ایَةِ وجودِهِ
هوَ رج

ِن الترونِ الماضِیَةِ

اکر بِظلالةِ الَِّمَا »
(عبدالمنعم)1868 ،
تبدیر اسم به فعر در سازههاي جزئی در ترجمة هر دو مترجم به وفور مالحظه میشود.
این ت نيک همان جابهجایی و تغيير طبقة دستوري است كه مترجمان عامدانه یا ناخواسته بر
محوریت زبان مقصد انجام دادهاند.

 .5-1-1تبدیل فعل به اسم
كاربست فعر به جاي قيود و متممها در ترجمه به نسبت تبدیرهاي فعر به اسم به دلير
سازگاري ساختارهاي فعلی با زبان عربی فراوانی باالیی در ترجمة مترجمان دارد؛ هرنند
این نوع تبدیر در ترجمة العيار به دلير تبعيت از ساختارهاي فارسی كمتر به نظر میرسد:
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فرخزاد« :اي شب از رؤیاي تو رنگين شده
سينه از عير توام سنگين شده»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :اللی

لوّن بظحال ِ

الصَّ ر ثت بِعطرِف»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :یا َن تلوَّن لیلِی بِسَُبِ رؤیاف فی أحال ی
ثت لَ رِی بِتظثیرِ عطرِف وعَُیرِف»
(عبدالمنعم)1868 ،

 .1-1-1تبدیل اسم مفرد به مثني و جمع
فرخزاد« :با توام دیگر ز دردي بيم نيست
هست اگر ،جز درد خوشبختيم نيست»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :حِین أکون َعَ َ ال أ شی المَتاعِب
وَلو کان هنافَ ألمٌ هو ألم السَّعَادَة»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :لم أع أ شی األلمَ وَأنا َعَ
وَإذا وجِ َ ،فإنَّه لیسَ سِوَی ألمِ سَعادَتی»
(عبدالمنعم.)1868 ،
فرخزاد« :وعشق
كه در سالمی شرمآگين خویشتن را بازگو میكرد»
(فرخزاد)6831 ،
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ترجمة العيار« :وَالعِشق
کان یت َاعَی ا بین تحیتینِ فی ْهیرات حَارّةٍ َلیئةٍ بِالغُار»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :وَالعِشق
الَّاِی کان یَت رلر فی سَال ی الخِّو »
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :ما قلبهامان را به باغ مهربانیهاي معصومانه میبردیم»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کنَّا نظ ا قلوبَنا إِلی بَساتِینِ الحَنانِ المعصوم»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :کنَّا نحمِ قلوبَنا إِلی حَ ِیتةِ الحَنان وَالعَطفِ الَُرِیئین»
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :به راه پر ستاره میكشانيم
فراتر از ستاره مینشانيم»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :تِّرُّنی إِلی الطلرِیقِ المملو ِ بِالنُِّّوم
ت عنی فوق النَِّّمِة»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :لِنصعَ إِلی طریقٍ َلی بِالنُِّّوم
وَنِّلِس فِیما وَرا ِ النُِّّوم»
(عبدالمنعم)1868 ،

 .0-1-1تبدیل مثني و جمع به مفرد
فرخزاد« :اي در بگشوده بر خورشيدها
در هجوم ظلمت تردیدها»
(فرخزاد)6831 ،
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ترجمة العيار« :أنَُ بابٌ َفتوحٌ أ امَ الشُّموس
فی هِّومِ ْلمةِ التلردُّدِ وَالشَّ »
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :یا َن ت ون باباً فتوحاً أ امَ الشَّمس
عِن َ هِّومِ ْلمَةِ الشَّ »
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :مرا ببر اميد دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار « :انی یا أ لی  ...یا سلوتی
إلی ینة الشعر والولع»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم « :انی یا أ لی الحُیب
إلی ینة األشعار والفتنة»
(عبدالمنعم)1868 ،
فرخزاد« :او با خلود دوست می دارد
ذرات زندگی را
ذرات خاك را
غمهاي آدمی را
غمهاي پاك را»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :هو یحب بإ الص
ذرات الحیاة
ذرات التراب
حَن الُشر
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حَن النتا »
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :هو یحب بإ الص
ذرات الحیاة
ذرات التراب
األحَان اآلد یة
األحَان النتیة الطاهرة»
(عبدالمنعم)1868 ،

 .2-1-1تبدیل مصدر به فعل
فرخزاد« :به ابرها كه ف رهاي طویلم بودند
به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كه با من
از فصرهاي خشک گفر میكردند»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :عَلی الغیومِ الَّتی کانُ کظف ارِی الطَّوِیلة
عَلی شَِّرِةِ الصَّفصافِ الَّتی کانُ تنمو بِوَجَعٍ»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :سَوفَ أحیّی نموَ أشِّارِ الحورِ المؤلمِ فی الحَ ِیتةِ»
(عبدالمنعم)1868 ،

 .6-1-1جابهجایي در ترکيبهاي وصفي و اضافي
فرخزاد« :نه دور بود پيش از این زمين ما
به این كبود غرفههاي آسمان»
(فرخزاد)6831 ،
ترجمة العيار« :کم کانُ األرضَ بَعِی ةً بَ هاا
وَأنا فی غرفِ السَّما ِ الََّرقا »
(العيار)1867 ،
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ترجمة عبدالمنعم« :کم کانُ أرضنا بَعِی ةً قُ اآلن
حَیث هَاِه الغرف السَّماوِیة الََّرقا »
(عبدالمنعم)1868 ،
این ن ته ضروري است كه توجة دقيق كتفورد به تغييرات زبانی و ساختاري در نگاه
ریاضیوار او به مسألة ترجمه ناشی میشود .وي زبان را نوعی رفتار انسانی الگومند میداند
و سعی در تبيين این الگوها در سيوح مختلب دارد.

 .0-1تغيير واحد

1

از نگاه كتفورد ،تغيير واحد نوعی تبدیر مقوله است كه در آن تناظر دقيق مرتبه -مرتبه؛ یعنی
تعادل بين جملهها ،بندها ،گروهها ،واژهها و ت واژهاي زبان مبدأ و زبان مقصد وجود ندارد .از
جمله شرایيی كه اغلب در آن تبدیر واحد رخ میدهد ،زمانی است كه یک عنصر واژگانی
زبان مبدأ كه معادل مناسبی در زبان مقصد ندارد با استفاده از یک گروه ترجمه میشود.
فرخزاد« :عشق نون در سينهام بيدار شد
از طلب پا تا سرم ایثار شد»
(فروغ)6831 ،
ترجمة العيار« :حِین استیتظ الحبُّ بِتلُی
ف َیُ جَسَ ِی ِن الرَّأسِ حَتَّی الت َم»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :عِن َ ا استیتظ العِشق فی لَ رِی
آثرت الطَّلبَ بِ

کِیانِی»
(عبدالمنعم)1868 ،

فرخزاد« :اي سراپایت سبز
دستانت را نون خاطره اي سوزان ،در دستان عشق من بگفار»
(فرخزاد)6831 ،
1. Unit Shift
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ترجمة العيار« :أیُّها المغطَّی بِالخ ار»
(العيار)1867 ،
ترجمة عبدالمنعم« :یا َن ت ون کلُّ َ أ

ر ِن الرَّأسِ حَتَّی أ مَضِ الت َ َینِ»
(عبدالمنعم)1868 ،

ننان كه در این دو نمونة اخير مالحظه میشود ،تفاوت سيوح ساختاري دو زبان،
مترجمان را مجبور به گزینش واحدهاي متناسب و ملموس زبان مقصد كرده است كه با اصر
تغيير واحد كتفورد همخوانی دارد .از نظر كتفورد ،این تعدیر ،حاكی از ضرورت نوعی
عبارتبندي مجدد است كه در نتيجة تفاوتهاي جزئی بين زبانهاي مبدأ و مقصد بر مترجم
تحمير میشود (شاتلورت و كاوي.)6839 ،

بحث و نتيجهگيري
در جستار حاضر تعریب  66سروده از مجموعة تولدي دیگر فرخزاد بر پایة الگوي نظري
كتفورد مورد ارزیابی قرار گرفت .اهم نتایج این بررسی در موارد زیر خالصه میشود:
 در برگردان سرودههاي مجموعة تولدي دیگر فرخزاد ،گونههاي پرشماري از دگردیسیو تبدیر مالحظه میشود كه بخش عمدد این تعدیرها به ناهمگونی ماهوي دو زبان عربی و
فارسی در بخش سب ی و ساختاري شعر بازمیگردد و اعمال آن در برگردان شعر از سوي
مترجمان اجتنابناپفیر به نظر میرسد .تغيير نقشها كه در تعبير «كتفورد» از آن با عنوان
«تغيير طبقات دستوري» و در زمرد تعدیرهاي اجباري یاد میشود در نمونههاي متنوع ترجمه
هر دو مترجم مالحظه میشود كه تحت تأ ير عدول از ساختار نحوي جمالت ،روي داده
است.
 موازنه فرهنگی در ترجمة هر دو مترجم ،گاه موجب تعدیر واژهها و تعابير اصيالحی بودهاست ،اما به طور كلی ،مقایسه این دو ترجمه با سرودههاي مجموعة تولدي دیگر ،نشان
میدهد كه ترجمة عبدالمنعم به دلير معادلیابیهاي مناسب و رعایت عناصر زبانی متن
مقصد ،روانتر و مخاطبمحور است؛ این درحالی است كه العيار به دلير تقيد به زبان مبدأ
و التزام به صورت واژهها و معناي ظاهري عبارات ،گاه از بيان مقصود شاعر باز مانده و
موجب تحریب داللی و سب ی شده است.
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 از بررسی تعریب نمونه اشعار منتخب ،ننين به نظر میرسد كه در ترجمة العيار ،گرایشبه وامگيري یا گزینش معناي تحتاللفظی برخی از واژهها كه حامر معناي نقشی و فرهنگی
خاصی است ،نمود بيشتري دارد .این در حالی است كه تالش مترجم مصري ،عبدالمنعم بر
گزینش معادلها براساس قراردادهاي فرهنگی و اجتماعی زبان مقصد بوده است .ضمن آن ه
گاه حف واژهها و تقلير جملهوارهها در ترجمة العيار ،انتقال تصویر شعري را با خلر
روبهرو میكند.
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