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Abstract
The stanza form of the contemporary poem doesn't have any predetermined
format and it is the poet who designs its written structure based on his intended
meanings. In Umberto Eco's cultural semiotics, images and forms can be studied
in the form of "stylization" and "invention". The present article having a
descriptive-analytical approach and relying on the semiotic opinions of Umberto
Eco, has examined the reflection of contemporary Arabic poetry in Persian
translation. The research data were chosen from the collection of Al-Ketab: Past
Place Now (2018), which is translated by Amir Hossein Allahyari from Al-Ketab:
Ams Al-Makan Alaan Adonis. The writing form and format chosen by Adonis to
write the poems in the Al-ketab contains many meanings and has served the
meanings of the poetic text. The results of the study indicate that Adonis started
innovating and styling by writing Al-ketab in manuscript format and using norm
deviation in the written form. In many cases, Allahyari has not succeeded in
conveying these two ways of sign production to the target text. Sometimes, he has
produced innovations and stylistics in the target text that were not used in the
original poem in order to better convey the content of the poem.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي---------

بازتابندگی شكل شعر معاصر عربی در ترجمة فارسی (بررسی
ترجمة شعر ادونیس براساس نظریة اومبرتو اکو)
نرگس خسروی سوادجانی

استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران

چکيده
ش ر مصرعبندي شعر معاصر براساس هيچ قالب از پيشتعيينشدهاي نيست و این شاعر است كه ساختار
نوشتاري آن را براساس معانی مدنظرش طراحی میكند .در نشانهشناسی فرهنگی اومبرتو اكو ،میتوان تصاویر

تاریخ دریافت0022/20/02 :

رقیه رستمپور ملکی



دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران

و اش ال را در قالب «سبکپردازي» و «ابداع» بررسی كرد .مقاله حاضر با روی رد توصيفی -تحليلی و با ت يه
است .دادههاي پژوهش از مجموعه «ال تاب :گفشتة م ان اكنون» ( )6863انتخاب شده كه ترجمة اميرحسين
الهياري از «الکتاب :أمس المکان اآلن» ادونيس است .ش ر نوشتاري و قالبی كه ادونيس براي نگارش اشعار
در «الکتاب» انتخاب كرده است ،دربردارنده معانی فراوانی است و در خدمت معانی متن شعري قرار گرفته
است .نتایج پژوهش حاكی از آن است كه ادونيس با نگارش «الکتاب» به شيود یک نسخه خيی و استفاده از
هنجارگریزي در ش ر نوشتاري ،دست به ابداع و سبکپردازي زده است .الهياري در موارد زیادي موفق به
متن مقصد به توليد ابداعها و سبکپردازيهایی پرداخته است كه در شعر اصلی بهكار نرفتهاند.
کليدواژهها :ترجمة شعر معاصر عربی ،نشانهشناسی ،اومبرتو اکو ،ادونیس ،الهیاری.
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انتقال این دو شيود توليد نشانه به متن مقصد نشده است .گاهی نيز بهمنظور انتقال بهتر محتواي شعر در ش ر

تاریخ پذیرش0020/20/20 :

به آراي نشانهشناسانه اومبرتو اكو به بررسی بازتابندگی ش ر شعر معاصر عربی در ترجمة فارسی پرداخته
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مقدمه
برخال شعر كالسيک ،ش ر مصرعبندي شعر معاصر براساس هيچ قالب از پيش تعيينشدهاي
نيست و این شاعر است كه ساختار نوشتاري آن را طراحی میكند .البته نباید تصور كرد كه
در ش رگيري ساختار شعر ،تنها خواست شاعر مؤ ر است و تهی از هر گونه منيق
زیباییشناختی است .همانطوركه شاعر واژگان شعرش را براساس ذوق تربيتیافته و سرشت
ادبی خویش از ميان واژگان فراوان انتخاب میكند و اگر واژد مدنظر خود را نيابد ،واژههاي
تازه میآفریند ،ساختار نوشتاري شعر را نيز برمیگزیند.
اهميت طراحی و تحلير شيود نوشتار در شعر ،اگر بيشتر از اهميت عناصر دیگر سازنده فرم
شعر نباشد ،كمتر نيست (صالحینيا .)34 :6831 ،از منظر نيما ،باید به هر معنا لباس متناسب آن
را پوشاند و با تغيير معنی ،واژه ،طرز بيان ،فرم و همه نيز عوض میشود (یوشيج.)11 :6839 ،
شيوهاي را كه شاعر در نوشتار بهكار میبرد ،تغييري در گفتار ایجاد نمیكند ،اما مفهومی انوي
بر مفهوم اصلی واحد زبانی میافزاید (صفوي.)38 :6864 ،
از منظر اومبرتو اكو 6كه ی ی از نشانهشناسان فرهنگی به شمار میآید ،میتوان تصاویر را
در قالب «سبکپردازي» بررسی كرد ،زیرا در بازشناسی تصاویر كه اكو آنها را بيانهایی به
ظاهر «شمایلی» و حاصر یک قرارداد میداند ،شباهت ،قياس و طبيعی بودن ميرح نيست ،بل ه
همانطور كه در واژگان ،دال و مدلول براساس قراردادهاي فرهنگی استوار است در تصاویر
نيز با رمزگفاريهاي فرهنگی سروكار داریم .تصاویر و اش ال در قالب شيود توليد و شناخت
نشانه «ابداع» نيز قابر بررسی هستند .در این شيوه پدیدآورنده نشانه ،روش جدیدي را براي
تنظيم واحدهاي بيانی موجود ایجاد میكند و بهنحوي این روابط درونی جدید را پفیرفتنی
میكند.
این جستار در پی آن است تا براساس نظریه اكو به بررسی انتقال نشانههاي شعر معاصر
عربی در سيح ش ر و تصویر به متن فارسی بپردازد .دادههاي پژوهش از مجموعة «ال تاب:
گفشتة م ان اكنون» ( )6863انتخاب شده كه ترجمه اميرحسين الهياري از «الکتاب :أمس
المکان اآلن» ادونيس 1است .الکتاب «تمام تجربه شاعرانگی ادونيس است و نقية علياي زبانی

1. Eco, U.
2. Adunis
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است كه او در زندگی شعري خود بدان دست یافته است» (بنيس .)19 :6867 ،6ش ر نوشتاري
و قالبی كه ادونيس براي نگارش اشعار در «الکتاب» انتخاب كرده است نيز دربردارنده معانی
فراوانی است و در خدمت معانی متن شعري قرار دارد.
پژوهندگان بهدنبال پاسخ به این دو پرسش هستند:
 ش رهاي بهكار رفته در شعر ادونيس براساس نشانهشناسی اكو نگونه توصيف میشوند؟ براساس این نظریه ،انتقال اش ال شعر ادونيس به ترجمة الهياري نگونه ارزیابی میشود؟فرضيههاي در نظر گرفته شده براي پژوهش حاضر از این قرار است؛ ادونيس با نگارش
«الکتاب» به شيود یک نسخة خيی و استفاده از هنجارگریزي در ش ر نوشتاري ،دست به توليد
نشانه زده است .الهياري در مواردي ،موفق به انتقال نشانههاي شعر ادونيس در متن فارسی نشده
است .گاهی نيز بهمنظور انتقال بهتر محتواي شعر در ش ر متن مقصد به شيوههایی از توليد
نشانه پرداخته است كه در متن اصلی خبري از آنها نيست.

 .2پيشينه پژوهش
دربارد ترجمة شعر عربی به فارسی تاكنون پژوهشهایی انجام شده است كه در ادامه به برخی
از آنها اشاره شده است.
آلبویه لنگرودي ( )6861در مقالة «نالشهاي ترجمة شعر از عربی به فارسی (با بررسی
اشعاري از نزار قبانی ،بدر شاكر سياب و نازك المالئ ه)» به تبيين دشواريهاي ترجمة شعر
معاصر عربی از دو منظر نظري و كاربردي میپردازد.
گرجامی ( )6869در مقالة «سياليت نشانههاي ادبی در ترجمة متن شعري (موردپژوهانه
ترجمة دیوان أغانی مهيار الدمشقی ادونيس)» سياليت نشانههاي ادبی و نقش آن را در برجستگی
زبان شعري و هنجارگریزي معنایی بررسی میكند و از تأ ير این فرآیند بر دشواري ترجمه متن
شعر سخن میگوید.
ناظميان و حاجمؤمن ( )6861در مقالة «نهارنوبی زبانشناختی در تحلير ترجمة شعر از
عربی به فارسی بر مبناي نظریة فرماليسم» با تبيين ماهيت شعر و نهار مؤلفة سازندد آن (نظام،
هنر سازهها ،ریتم و درونمایه) برمبناي نظریه فرماليسم ،نمونههایی از قصيده «المیة العجم» و
ترجمة فارسی آن را بررسی میكنند.
1. Bennis, M.
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انصاري ( )6867در مقالة «وفاداري ،بازآفرینی یا آفرینش ادبی در ترجمه شعر (بررسی
مقابلهاي شعر جامی و شعر فرزدق در مدح امام سجاد (ع))» به بررسی سه روی رد متمایز و
مرتبط وفاداري ،بازآفرینی و آفرینش ادبی در ترجمه میپردازد كه در الیههاي گوناگون
معنایی ،ش لی و لحنی رخ میدهد.
مزرعه و هم اران ( )6866در مقالة «نالشهاي موسيقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به
فارسی» دشواريهاي ترجمه شعر نو بهویژه شعر بدر شاكر السياب را در سيح موسيقی داخلی
بررسی میكنند.
خسروي سوادجانی و رستمپور مل ی ( )6488در مقاله «راه ارهاي جبران افت معنی در
ترجمة شعر معاصر عربی به فارسی (بررسی موردي ترجمة شفيعیكدكنی)» با بررسی آراي
گروهی از صاحبنظران حوزد ترجمه دربارد جبران افت معنی به جایگاههاي افت معنی و
راه ارهاي جبران آن در ترجمة شعر عربی به فارسی میپردازند.
حاجمؤمن ( )6488در مقالة «جدل موسيقی و بيان در ترجمة شعر كالسيک عربی به شعر
كالسيک فارسی» به بررسی تأ يرات متقابلی میپردازد كه در ترجمه ،ميان ساخت بيانی و
ساخت موسيقایی شعر جریان مییابد تا ترجمه هم مضمون شعر عربی را منتقر كند و هم ش ر
شعري كالسيک خود را شبيهسازي كند.
در زمينة انتقال ش ر شعر در فرآیند ترجمه شعر معاصر عربی به فارسی پژوهشی انجام
نشده است و پژوهش حاضر نوآوري قلمداد میشود.

 .1چهارچوب نظري
ی ی از تعاریف جامعی كه براي نشانهشناسی آورده شده ،تعریف اومبرتو اكو است:
«نشانهشناسی با هر نيزي سر و كار دارد كه نشانه قلمداد شود» ( .)Eco, 1976: 22اكو نشانه
را حاصر عمليات پيچيدهاي میداند كه در آن شيوههاي گوناگون توليد و شناخت دخالت
دارند (اكو .)61-66 :6869 ،از این رو ،بهجاي انواع گونهشناسی نشانهها به شيوههاي توليد و
بازشناسی نشانهها میپردازد (همان.)67 :
اكو نهار شيوه كلی را براي ساخت نشانه در فرهنگ در نظر میگيرد .این نهار شيوه
عبارتند از:
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 بازشهناسی :6در این شيود توليد نشانه ،شیء یا رویداد مشخص كه طبيعت یا كنش انسانی (بهصهورت عمدي یا غيرعمدي) توليد میكند به واسهية رابيهاي كه از پيش وجود داشههته است
بهعنوان ش ر بيانی یک محتوا در نظر گرفته میشود (اكو 78 -16 :6869 ،و ردفورد:6867 ،1
.)668
8
 اشهاره (عينيت)  :در این شيوه ،شیء از قبرموجود بهعنوان معر دستة متعلق به آن انتخابو نامگفاري میشود (اكو.)643 :6867 ،
 ابداع (نوآوري) :4در این شيوه ،پدیدآورندد نشانه بهكار گرفته شده ،روش جدیدي را برايتنظيم واحهدههاي بيهانی موجود ایجهاد میكند و بهنحوي این روابط درونی جدید را پفیرفتنی
میكنهد .پهدیدآورندد نشهههانه براي خلق تناسهههبی جدید ميان بيان و محتوا تالش میكند و به
خواننده این توانایی را میدهد تا به جهان با نگرشی متفاوت از شيوههاي رایج بنگرد (ردفورد،
.)668 :6867
اكو كاركرد ابهام را در جهت جلب توجه خواننده و وادار كردن او به تالش براي تفسههير،
معادل نوعی مقدمه بر یک تجربه زیباشهههناختی میداند .از نگاه اكو ،ابهام خواننده را تحریک
میكند تا به سوي كشف یک انعيا پفیري غيرمنتظره در زبان حركت كند ( Eco, 1976:
 .)263اكو این كوشهههش تفسهههيري را الزمهة هنر میدانههد و معتقههد اسهههت كههه هنر افزون بر
برانگيختن احسههاسههات ،آگاهی بيشههتر را نيز فراهم میكند .زمانی كه بازي تفاسههير درهمتنيده
آغهاز میشهههود ،متن خواننهده را وادار میكند تا در رمزگانهاي رایج و تفاسهههير احتمالی آن
بهازنگري كند .هر متن در حالی كه براي رمزگانها تهدید اسهههت به آنها قدرت نيز میدهد.
متن احتماالت تفسهههيري غيرمنتظرهاي را براي رمزگانها ایجاد میكند و اینچنين نظر خواننده
را دربارد آنها تغيير میدهد (.)Ibid: 264
در متن زیباشههناختی ،رمزگانهاي موقتی مشههخصههی ارائه میشههود كه خواننده به شهه ر
مستقيم قادر به درك آنها نيست .این رمزگانهاي احتمالی را باید از اطالعات پراكنده درون
متن با تالش تفسهههيري بيرون آورد .متن زیباشهههناختی همچون یک متن گشهههوده به خوانندد
نمونهاي نيازمند است كه متن را درون نهارنوبهاي تحميلی خود متن ميالعه كند.
1. Recognition
2. Radford, G. P.
3. Ostension
4. Invention
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متن گشهودد زیباشهناختی ،استداللی است ميان وفاداري متن و آزادي به وجود آمده براي
خواننده كه نيازمند مشهاركت نویسهنده و خواننده اسهت .خواندن متون زیباشهناختی به تالشی
نياز دارد كه این تالش ،نشهههانهها و ارتباطات ميان آنها را به وجود میآورد (ردفورد:6867 ،
.)667 -661
از نظر اكو ،خواننده باید براي پر كردن خألهاي معنایی ب وشد و با این روش از پيچيدگی
و تعهدد خوانشهاي متن ب اهد و تفسهههير بهتر را انتخاب كند .خواننده شهههيوههاي گوناگون
تفسهير را در یک زمان بررسی میكند (حتی اگر این شيوهها با متن سازگاري نداشته باشند) و
متن را بارها بازخوانی میكند و هر بار مسههائر گوناگون و متناقر را بررسههی میكند ( Eco,

.)1976: 276

ابداع از طریق تناسهب ،فراف نی و نمودار ایجاد میشود« .تناسبها» 6عبارتند از «نقاطی در
فضاي مادي بيان كه ارتباط یک به یک با نقاط فضاي مادي یک موضوع واقعی دارند» (اكو،
« .)686 -688 :6869فراف نیهها» 1نيز «نقهاطی در فضهههاي رخداد بيانی [هسهههتند] كه به نقاط
انتخابی در فضههاي یک ملدل معنایی حسههاس به م ان ارتباط دارند .قواعد تشههابه مح می بر
آنها اعمال شده و درواقع باید براي بازشناسیشان «آموزش» دید» (همان.)686 :
 بدل (ت رار ،واگویه) :از نظر اكو این شههيوه ،بيشههترین عناصههر متداول بيان را دربر میگيرد.بدل زمانی حاصر میشود كه یک مورد انتزاعی توليد كنيم .بدل به مواردي اشاره میكند كه
قابليت ت رار شدن را دارند و به ش ر هدفمند بهمنظور داللت بر نيزي ساخته و دوبارهسازي
میشههوند .واجها و واژهها نمونههاي خوبی براي بدل هسههتند .این موارد واحدهاي قابر ت رار
زبهان هسهههتند كه واحدهاي بيانی و جمالت پيچيدهتر را ایجاد میكنند .بهعنوان نمونه ،واحد
بيانی /اومبرتو اكو /یک بدل اسهههت ،نراكه واحدي اسهههت كه میتواند ت رار و با واحدهاي
ت رارشده دیگر تركيب شود (ردفورد.)668 :6867 ،
هر بدلی ،رخدادي است كه با نوع خود ميابقت میكند .یک بدل ،سادهترین رابيه بين
نوع و رخداد است .این رابيه میتواند بر دو قسم باشد؛ نسبت آسان و نسبت دشوار .این دو
مقولة نشانهشناختی به ما كمک میكنند تا بعضی مسائر را مانند آنهایی كه به نشانههاي
«شمایلی» مربوط است ،حر كنيم .هنگامی كه یک رخداد بيانی با نوع بيانی خاد خود
ميابقت دارد و توسط یک نظام بيانی نهادینه شده و بدین ترتيب بهوسيله رمزگان پيشبينی
1. Congruences
2. Projections
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شده است با موردي از نسبت آسان سروكار داریم .هنگامی كه یک رخداد بيانی ،مستقيماً با
محتواي خاد خود به این دلير كه نوع بيانی ازپيش ش ر گرفتهاي وجود ندارد ،ميابقت پيدا
میكند با موردي از نسبت دشوار سر و كار داریم (اكو.)16 :6869 ،
اكو «سبکپردازيها» را ی ی از انواع بدل به شمار میآورد .ازمنظر او «سبکپردازيها»
به بيانهاي به ظاهر «شمایلی» گفته میشوند كه حاصر یک قرارداد هستند .این قرارداد به ما
ام ان میدهد آنها را براساس تيابقشان با نوعی از بيان بازشناسی كنيم كه كامالً تجویزي
نيست و گونههاي آزاد متعددي را مجاز میداند (همان.)38 :
اكو معتقد است در شمایرها با شباهت ،قياس و طبيعی بودن سروكار نداریم ،بل ه درست
مانند واژگان كه دال و مدلول براساس قرارداد و پيوندهاي فرهنگی هستند با رمزگفاريهاي
فرهنگی سروكار داریم (همان .)48 :اكو اش ال بازي شيرنج ،تصاویر مربوط به مریم مقدس،
قلب عيسی (ع) و عالمت پيروزي را نمونههایی از سبکپردازي میداند .در این موارد ،داللت
فوري (این واقعيت كه آنها به معناي «زن»« ،مرد» یا نيز دیگري هستند) در حوزد ابداع قرار
میگيرد كه تابع نسبت دشوار است ،اما بازشناسی این تصاویر براساس شمایرشناسی ،تابع
نسبت آسان است و به حضور مشخصههاي قابر ت رار و قابر بازشناسی از طریق قرارداد وابسته
است .بهعنوان نمونه ،بازنمایی قلب عيسی (ع) ،پارهگفتاري بصري است كه همزمان فراف نی
(ابداع) و بدل یک واحد بيشرمزگفاريشده است (همان .)36 -38 :سبکپردازيها ،بسط
معنایی ابداعهاي پيشين هستند؛ متونی (ابداعها) كه یک گفتمان پيچيده را انتقال داده و
میتوانند انتقال دهند .بدل آنها هر قدر هم نادقيق باشد ،همواره بهعنوان یک رخداد
رضایتبخش پفیرفته میشود .سبکپردازيها شاهدي بر آن هستند كه نسبت دشوار با قرار
گرفتن دائم در معرض فرآیندهاي ارتباطی و تيابقهاي الزم ،نسبت آسان را ایجاد میكند
(همان .)31 :توليد یک عالمت كه باید در رابيه همبسته با یک محتوا قرار گيرد بهمنزله توليد
یک نقش نشانهاي است (همان.)86 :
اكو بر این باور است كه در تصاویر ،تناسب ميان بيان و محتوا وجود دارد ،اما این محتوا
یک موضوع (اُبژه) نيست ،بل ه یک رابية منيقی و همبسته ميان عنصر بيان 6و طرحوارههاي
محتواست كه بهعنوان یک نوع بيانی در نظر گرفته میشود ،بیآن ه فرآیند تعيين صدق
موضوع (اُبژه) واسيهاي ضروري به حساب آید .در موارد نسبتاً دشوار ،آنچه مهم است رابيه
1. Expression
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بين تصویر و شیء نيست ،بل ه رابية بين تصویر و محتواست .در این مورد ،محتوا حاصر یک
قرارداد است و عناصر انگيزشی وجود دارند ،اما تنها به این دلير كه از پيش به واسيه قرارداد
مورد پفیرش قرار گرفتهاند و بدین ترتيب رمزگفاري شدهاند.
مشابهت هندسی و همش لی توپولوژیک دگردیسیهایی هستند كه براساس آنها ،یک
نقيه از م ان مجازي از نوع محتوایی به یک نقيه از م ان واقعی بيان ارتباط مییابد .منظور از
دگردیسی ،تمامی روابط یکسویه یا دوسویه ميان نقاط در فضاست .دگردیسی رابية طبيعی
را به ذهن متبادر نمیسازد ،بل ه حاصر یک قاعده و ترفند است .بهعنوان مثال ،خط ممتدي
كه طرح یک دست را روي كاغف ترسيم میكند ،نمایانگر ایجاد رابيه مشابهت از طریق
رابيهاي نقيه به نقيه تغيير یافته ميان یک مدل بصري انتزاعی دست انسان و بازنمایی گرافي ی
آن است .بنابراین ،تصویر بهواسية بازنمایی انتزاعی دست انگيخته میشود ،اما آن نيز معلول
یک تصميم فرهنگی است و در نتيجه براي آن ه بازشناسی شود ،نياز به ادراك دارد .به تعبير
گيبسون ،6مشابهت یک محصول است و نياز به یادگيري دارد (همان.)46-43 :

 .6تحليل دادهها
ادونيس در ابتداي «الکتاب» پس از آوردن عنوان «الکتاب أمس المکان اآلن» اینگونه آورده
است« :دستخيی منسوب به متنبی كه ادونيس آن را تصحيح (تحقيق) و منتشر كرده است»
( .)Adunis, 2006: 3در واقع او خود را محقق نسخة خيی منسوب به متنبی معرفی میكند.
بخش نخست «الکتاب» به  68قسمت تقسيم شده است 3 .قسمت از این  68قسمت ،معانیِ خود
را از شعرِ متنبی میگيرند و دو بخش دیگر عبارتند از برگههایی كه مؤلف آنها را به نسخة
خيی افزوده است .شاعر با آوردن آن قسمت كه برگرفته از سخنان متنبی یا عيناً نقر قول از
اوست ،مخاطب را ميمين میكند كه متنبی تقریباً در تمام این ا ر حضور دارد .در این ا ر،
صفحه شامر یک متن داخر نهارنوب و یک متن بيرون نهارنوب است .ميلب داخر
نهارنوب سخن ادونيس است و ميلب بيرونی ،روایتی است كه از اوایرِ تاریخ اسالم ،سال
رحلت پيامبر (د) ( 66هجري) ،آغاز میشود و تا سالِ مرگ متنبی ادامه مییابد .در سمت
نپ كادر نيز گاه ادونيس دربارد ميالبِ سمت راست تحقيقی كرده و توضيحاتی آورده است
تا این ا ر هرنه بيشتر شبيه یک نسخه خيی با منيق تحقيقی باشد (بنيس.)18 -11 :6867 ،
1. Gibson, W.
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متن داخر كادر نيز به دو بخش تقسيم شده است كه بخشی از آن در باالي كادر و بخشی
دیگر كه حرو آن اندازه بزرگتري هم دارند در پایين كادر آمده است .اندازه بزرگتر
حرو متن پایينی ح ایت از آن دارد كه نقش این بخش در ایجاد متن بيش از بخش باالیی
است (الصفرانی .)691 :1883 ،ادونيس در توليد این ا ر ،مجموعهاي از نشانهها را در كليت
متن لحاظ كرده كه منجر به حفظ انسجام ا ر شدهاند .ی ی از این نشانهها ،نوع فونت نگارشی
و اندازه آن است .نشانه دیگر كاربردِ ویژه اعداد و حرو است .ادونيس با آوردن حرو
ابجد در باالي هر نهارنوب ،خواننده را از صفحهاي به صفحهاي دیگر هدایت میكند .این
قاطعيت در كاربرد انواع نشانهها و تقسيم متن براساس توالی حرو ابجد و نينش «حاشيهها»
و آنگاه بخش «فاصلة یک مسابقه» و سپس «ناگفتهها» و «امضاها» روش مستقيم تحقيق است
و خواننده را وادار میسازد كه تأیيد كند با یک ا ر تحقيقشده و مستند روبهرو است .در
خوانش «الکتاب» اولویت با شناخت ساختار زبانی است كه اساس نسخه خيی «الکتاب» است
و ایدهاي است كه ادونيس عمر خود را صر كرد تا در آن نقية بینهایت كه غایت توان
شاعرانگی اوست ،بایستد (بنيس.)19 -18 :6867 ،
باید گفت در «الکتاب» با نسخهاي خيی روبهرو هستيم كه ساختار آن در صفحه ،ریشه در
ساختار نُسَخ خيی كهن عرب دارد ،اما كامالً از ساختار آن تبعيت ن رده است؛ بنابراین ،فرم
و ساختار حضور متن در صفحات نيز آبستن «تغيير» است و تغيير ،تناقر میآفریند (همان:
 .)86از منظر اكو ،هنگامیكه بدون اشاره مستقيم ،یک متن از متن دیگري اقتباس میكند ،در
واقع دارد به خواننده فرهيخته اشاره میكند كه در این متن اقتباس وجود دارد .آیرونی در
اقتباس از یک متن به این معناست كه مفهوم آنچه اقتباس شده در متن اصلی با متن جدید
تفاوت دارد (.)Eco, 2012: 266
ادونيس با این شيوه از نگارش شعر با ایجاد تناسب ميان بيان شاعرانة تاریخ و یک نسخة
خيی منسوب به متنبی و فراف نی شعر ادونيس بر برجسته بودن شعر و سرآمد بودن نسبت به
دیگر شاعران ،دست به ابداع زده كه تابع نسبت دشوار است .همچنين بهعلت حضور
مشخصههاي قابر ت رار و قابر بازشناسی از طریق قرارداد (تشخيص این ه «الکتاب» ادونيس
ميابق با بيان یک نسخه خيی نگاشته شده) یا به بيان دیگر بهعلت بازشناسی تصویر یک نسخة
خيی براساس شمایرشناسی ،دست به سبکپردازي زده كه تابع نسبت آسان است.
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با توجه به این ه بخشهایی از متن اصلی «الکتاب» شامر صفحاتی است كه با حرو ابجد
به صورت متوالی از هم جدا شدهاند و گاه در بخشهایی دو زنجيره از حرو ابجد همپاي
هم در متن پيش رفتهاند ،الهياري براي جدا كردن این دو سلسله ،حرو ابجد را در گيومه و
درشتتر و حرو ابجد حاشيه را بدون گيومه و كونکتر آورده است .الهياري با اشاره به
این ه ادونيس براي آفرینش فرمی نو در نگارش و بهمنظور شبيه ساختن این ا ر به یک نسخة
خيی قدیمی ،متن اصلی را داخر یک كادر قرار داده و حواشی و توضيحات تاریخی را در
سمت راست و نپ كادر آورده ،بر این باور است كه آوردن این ميالب با همان فرم ،خوانندد
فارسیزبان را سردرگم میكند؛ از این رو است كه مترجم در برگردان ا ر از كادر استفاده
ن رده است و بهترتيب ابتدا ميالبی را میآورد كه در متن اصلی در كادر هست و پس از آن
ميالبی را میآورد كه در متن در سمت راست كادر قرار داده شدهاند .الهياري ميالبی را هم
كه ادونيس در سمت نپ كادر آورده است به صورت پاورقی آورده است .با وجود این ه
الهياري در برگردان هر سه جلد «الکتاب» ،اصر امانتداري را در حفظ ترتيب و توالی بخشهاي

مختلف رعایت كرده است (ر .ك :پيشگفتار ادونيس :6863 ،یکصد و دوازده – یکصد و
سيزده) ،اما بخش عظيمی از ابداعها و سبکپردازيهاي متن اصلی را به متن مقصد منتقر
ن رده است.
از آنجا كه متن مبدأ و متن مقصد نمیتوانند تأ يري كامالً مشابه بر خواننده خود داشته
باشند ،مترجم با توجه به اهدا متن ،میكوشد مهمترین تأ يرهاي موجود در متن مبدأ را به
متن مقصد منتقر كند .این گفتوگوي دیال تيک ميان مترجم و متن اصلی ،مبناي یک مفاكره
را تش ير میدهد .مترجم در مفاكره با متن به این نتيجه میرسد ،برخی از تأ يرها را حف
كند و برخی را به متن مقصد انتقال دهد (.)Eco, 2012: 12
الهياري نيز با مفاكره بر سر این ه متن براي خواننده مش ر و دیرفهم نباشد و این ه شيود
نوشتاري ادونيس را كه دربردارندد مفاهيم زیادي است به خواننده منتقر كند ،گزینه نخست
را انتخاب كرده است .او میتوانست با آوردن یک راهنما براي خواندن متن در بخش
پيشگفتار ،توضيحات الزم را به مخاطب فارسیزبان بدهد و به او كمک كند تا بدون
سردرگمی به فهم نشانههاي نگارشی متن ادونيس كه ریشه در فرهنگ عربی دارد ،دست یابد.
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میتوان گفت الهياري بهمنظور حفظ انتقال معانی كلی متن اصلی به اندازهاي در ترجمه
تغيير ایجاد كرده كه در سيح ش ر متن مقصد بازتابندگی رعایت نشده است ( Eco, 2012:
 )371و بخش زیادي از ابداعها و سبکپردازيهاي متن اصلی را از دست داده است.
نگارندگان براي آشنایی بيشتر مخاطب با سبک نگارش «الکتاب» و سبک نگارش ترجمة آن،
تصویر یک صفحه از «الکتاب» و ترجمة آن را كه توسط الهياري انجام شده در ادامه (ش ر())6
ارائه كردهاند.
شکل  .2تصویر صفحهاي از «الکتاب» ادونيس و ترجمة آن (الف ،Adunis, 2006: 99 -ب-
آدونيس ،2691 ،ج -ترجمة الهياري)224 -249 :

الفAdunis, 2006: 99 -
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ب -آدونيس2691 ،
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ج -ترجمة الهياري224 -249 :

عدم بازتابندگی ،افزون بر شاكلة كلی ترجمه ،در موارد جزئی مانند نمونة ذیر نيز قابر
مشاهده است:
«قال الراوِی،
عن شخصٍ صارَ أمیراً،
کانت حکمتُه:
کی تُنضِجَ وَقتاً،
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إِقطَع رأساً»
()Adunis, 2006: 77
«و راوي از آن امير با ما داستان زد:
ح متِ او این بود:
سري
از تن
جدا كن
تا
از وقت
بهره
بلرده
باشی»
(آدونيس)39 :6863 ،

6

ادونيس در گفر روایت تاریخ در این قسمت از «الکتاب» ،دربارد اميري سخن میگوید
كه راز بهره بردن از زمان را در بریدن سرها میداند .در ح مت «امير» ابتدا «کی تُنضِجَ وَقتاً»
و سپس «إِقطَع رأساً» آمده است .این توالی موجب غافلگيري مخاطب میشود ،زیرا وقتی به
او گفته میشود« ،اگر میخواهی از زمان بهره ببري» ،منتظر شنيدن جملة «سري از تن جدا
كن» نخواهد بود و شنيدن این جمله ،خندد تلخ او را در پی خواهد داشت .مترجم با جابهجا
كردن این دو جمله ،شگرد غافلگيري را از بين برده است .ادونيس بهمنظور ت مير این شگرد
در شعر ،جمله «إِقطَع رأساً» را تقييع ن رده است .خواندن ی بارد این جمله افزون بر این ه
موجب ی ه خوردن مخاطب میشود ،میتواند بر این داللت كند كه مقصود امير ،قيع كردن
سر با یک ضربه شمشير باشد .مترجم با تقييع این عبارت ،باعث شده تناسب ش ر شعر با
مضمون از دست برود .به بيان نشانهشناسی اكو ،شاعر با ایجاد تناسب ميان جدا كردن بدون
معيلی سر از تن و خواندن ی بارد جمله ،دست به ابداع زده كه تابع نسبت دشوار است.
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بازشناسی این تصویر براساس شمایرشناسی و تابع نسبت آسان است و به حضور مشخصههاي
قابر ت رار و قابر بازشناسی از طریق قرارداد وابسته است .در ترجمة این مقيع از شعر
بازتابندگی در سيح ش ر رعایت نشده است.
گاهی ادونيس با هنجارگریزي در نوشتار شعر و واژگان آن و استفاده از اش ال هندسی از
طریق ابداع و سبکپردازي در پی القاي مفهوم خاصی به مخاطب است .در صورت عدم
انتقال این سبک و ش ر از نوشتار به متن مقصد نيز بخشی از داللت نشانههاي نوشتاري در
ترجمه از دست میرود:
«حین أُشاهِدُ أحوالِی
وأری مَن حَولِی
وأفکرُ کیف أجوعُ وأعری وأقیدُ ،أسألُ :ماذا؟
ما هذا التکوینُ؟ تُرانِی :مَیتٌ ،أم حَی؟
وَ ج هِ ی یَ ه جُ و
یَهجو هذِی األرضَ :األرضُ سَریرٌ
لِغبار المَعنی»
()Adunis, 2006: 135
«نونان كه در مینگرم پيراهن خویش را
و كسانم را میبينم در آمد و شدي ابدي
با خود میگویم:
نگونه زندهام هنوز؟
و این سان ،گرسنه ،در بند و عریان؟
و باز میپرسم:
نيست این سازهي غریب!
مرده است؟
زنده است؟
بر نهرهام هجویهاي برآماسيده
و تصویرم
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زمين را
به تمامی
دشنامی است.
زمين
تختی است كه غبارِ معنا بر او مینشيند»
(آدونيس)697 -691 :6863 ،

6

این مقيع از شعر ادونيس كه عنوان آن «حيييه» است ،از زبان حيييه ،شاعر برجسته
مخضرم عرب ،سروده شده است .با وجود این ه حيييه در اغراض مختلف ،همچون مدح،
هجو ،فخر و غزل اشعار زیادي سرود ،اما هجویات وي بازتاب زیادي داشت تا آنجا كه او
بهعنوان قويترین شاعر هجوسرا در دورد جاهلی و اسالمی شهرت یافت .هجویات حيييه
نشان میدهد كه ی ی از انگيزههاي هجویات او نقص جسمانی و منظر كریه او بوده است
(شمسآبادي و هم اران646 :6869 ،و .)647
دو موضوع مهم بدمنظر بودن و هجو كردن در زندگی حيييه ،مایة آن شده است كه
ادونيس هنگام پرداختن به او به هنجارگریزي نوشتاري دست بزند .شاعر با ایجاد جناس ميان
دو واژه «وَ ج هِ ي» و «يَ ه جل و» و هنجارگریزي در نوشتار این دو واژه محوري از طریق
جدانویسی حرو آنها توجه مخاطب را به این دو بعد مهم از زندگی حيييه جلب كرده
است .در واقع ،شاعر با ایجاد تناسب ميان دو بعد برجستة زندگی حيييه و دو ش ر نوشتاري
متمایز و برجسته در متن و با فراف نی دو بعد مهم و برجسته زندگی حيييه و دو ش ر
نوشتاري متمایز و برجسته در متن بر مهم و متمایز بودن ،دست به ابداع زده است .ادونيس با
ایجاد تيابق ميان بيان شعر با زندگی حيييه از «سبکپردازي» استفاده كرده است .متأسفانه
این بخش از داللت نشانههاي نوشتاري كه اشاره به تاریخ ادبيات عربی بهعنوان بخش از
فرهنگ عربی داشته در ترجمه از دست رفته است .به بيان دیگر ،در ترجمة این مقيع از شعر،
مترجم نسبت به متن اصلی تغييراتی ایجاد كرده و باعث شده است در سيح ش ر در متن
مقصد بازتابندگی رعایت نشود (.)Eco, 2012: 371
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«راوٍ آخَرُ یَروِی:
کانَ سَطیحٌ یُطوَی طَی حصیرٍ لکن
کل مقالٍ یَتَرَددُ فِی شفتیهِ کانت
تترددُ فیه أعجوبَه
وکذلک شِق کان ،ولکن لم یَکُ إال
شِقا مِن إنسانٍ:
عیناً واحدةً
رِجالً واحدةً
ویداً واحِدَةً- ،
أیکون

كَالمل

اإلنسانِ

كماالً؟

وثنی هذا الراوِی:
قیل عن کاهِنٍ:
«أنفُهُ فِی قفاهُ»»
()Adunis, 2006: 331
«و اما راويِ دیگري روایت میكند:
مَشکِ آبی پيچيده در حصير
ولی نون لب میگشود
هر واژه ،پژواكِ شگفتیهاي جهان میشد
و او تنها از آدمی ت هاي بود:
یک نشم
یک دست
یک پا
آیا كالمِ آدمی ،كمالِ اوست؟
و همان راوي ادامه میدهد:
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از قولِ ی ی كاهن:
«بينیاش پشتِ گردن بود»
(آدونيس)894 -898 :6863 ،

6

سؤال عميق «آیا كالمِ آدمی ،كمالِ اوست؟»،به معناي گشودن دروازه تفسير و تأویر
است .شاعر با این پرسش بر آن است تا دیدگاههاي مختلف ژر نگر جهان را با هد
تش ير «گفتمانی براي درك هستی» گرد آورد .گفتمانی كه از طریق آميزش «خود سخنگو»
با «خودِ خود» ش ر میگيرد .گفتمان پارهاي از خود كه سخنگوست با پارهاي دیگر .اینچنين
«خود» ماهيتی «سخنی» پيدا میكند و «منی» اصالح شده و با كمال ارائه میشود .این
نتيجهگيري بر پایة زبانشناسی معاصر است كه «انسان» را خودي ساخته شده توسط زبانی
ت وینیافته میداند؛ یعنی انسان ،نقصی است كه با كالم به كمال میرسد و خود را جبران
میكند (سليمان.)698 :6867 ،
شاعر با ایجاد جناس ،ميان كالم و كمال ،و قرار دادن این دو واژد متجانس در یک مربع،
آن هم به ش لی كه كمال زیر واژد كالم قرار گيرد ،یک ارتباط نشانهشناسانه ،مياِ تجميع
نيروهاي انسان كمالطلب و رفع نواقص از طریق كالم برقرار كرده است (ر .ك :همان:
 .)696 -698شاعر با ایجاد تناسب ميان اهميت مفهوم تجميع نيروهاي انسان كمالطلب و
رفعِ نواقص از طریق كالم و متمایز كردن دو واژد كالم و كمال از طریق قرار دادن آنها در
داخر ش ر مربع ،ابداعی توليد كرده كه تابع نسبت دشوار است و مترجم براي انتقال این
ارتباط نشانهشناسانه ،تنها به استفاده از دو واژد متجانس «كالم» و «كمال» بسنده كرده و از
عهدد انتقال این ابداع به متن مقصد برنيامده است.
گاهی نيز الهياري پس از مفاكره بر سر پایبندي به ش ر متن مبدأ یا انتقال مفاهيم از طریق
ش ر ،ترجيح داده است محتواي كلی شعر را بيان كند و در این راستا از وفاداري به ش ر و
واژگان متن مبدأ صر نظر كرده است .در این حالت در ترجمه ،سبکپردازيها و
ابداعهایی توليد میشود كه در متن اصلی یافت نمیشود:
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«من أین یجیء هذا الصراخ فِی المدینة دال؟ (ما أقوله هنا ینطبق علی المدینة باء) ،کیف یحدث
أنک تحسه ،تراه تلمسه ،وال تکاد أن تسمعه؟ للجدران هی أیضاً زفیرها ،والفضاء نفسه شهیق»
()Adunis, 1998: 79

6

«فریادهاي شهر «دال» از كجا آمدهاند؟
 و هر آننه در این باب میگویم دربارهي شهر ب نيز صادق است-نگونه لمسشان میكنی؟ میبينی ،حس میكنی و نيزي نمانده حتی كه آنها را به تمامی
بشنوي؟!
دیوارها
آه
میكشند
و
فضا
شيهه!»
(آدونيس)79 :6863 ،
با آوردن هر كلمه در یک سير ،آن كلمه مصراع به حساب میآید و بار معنایی آن،
برابر با مصراعهاي دیگر به شمار میآید .بنابراین ،دو جمله «دیوارها آه میكشند و فضا
شيهه!» از بار معنایی باالتري نسبت به جمالت دیگر سيرها برخوردار است ،نراكه هر یک
از واژگان این دو جمله خود یک مصراع است .مترجم با تقييع جمالت در مصراعهاي
جداگانه خواننده را به درنگ و م ث در خواندن و تأمر و تف ر فرا يخواند تا بتواند فضاي
حزنآلود این شهر را بهتر در ذهن خود تجسم كند .در حالی كه در شعر اصلی مفاهيم در
قالب «قصیدة النثر» بيان شده است در ترجمه با هنجارگریزي در ش ر نوشتاري ،خواننده
بهتر میتواند به فضاي حزنآلود این شهر پی ببرد .خوانندد شعر هنگام خواندن نانار است
در پایان هر مصراع وقف كوتاهی داشته باشد و این طرز خوانش شعر ،تداعیكننده آه
كشيدن دیوارهاي شهر است .گویی آنقدر دیوارها آه كشيدهاند و فضا شيهه كه دیگر رمقی
 .6ترجمة الهياري
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برایشان باقی نمانده است و این بیرمقی در نگارش و خوانش شعر هم تأ ير گفاشته تا آنجا
كه خواننده و شنونده جمالت را بریدهبریده دریافت میكنند .بنابراین ،مترجم با مفاكره بر
سر انتقال شعر در همان ش لی كه شاعر نگاشته و استفاده از ش ر نوشتاري شعر براي انتقال
احساس شعر به مخاطب ،حالت دوم را انتخاب كرده است .او با ایجاد تناسب ميان فضاي
پریشان حاكم بر محتواي شعر و پارهپاره بودن و پریشانی بيان متن مقصد دست به ابداعی زده
كه در متن اصلی بهكار نرفته است .تيابق بيان شعر با حالت حزنآلود فضاي شهر ،ح ایت
از آن دارد كه مترجم به «سبکپردازي» پرداخته است كه ی ی از انواع بدل به شمار میآید.
«والزمانُ کُراتٌ
تتدَحرجُ مَسحورةً»
()Adunis, 2006: 380
«و زمان
گویی هزار گوي است
افسون شده
و
رها
و
در
نرخش»
(آدونيس)831 -839 :6863 ،
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در این بخش الهياري در ترجمة جملة «والزمانُ کُراتٌ تتدَحرجُ مَسحورةً» ،عبارت «و زمان
گویی هزار گوي است افسون شده و رها و در نرخش» را به كار برده است« .تَدَحرَجَ» در
زبان عربی ،به معناي «تَحَرکَ فاندَفَعَ مُنحَدِراً» (عمر )719 :1883 ،و معادل فارسی آن «غلتيدن»
(آذرنوش )666 :6833 ،است .مترجم به جاي استفاده از واژد «غلتيدن» از «و رها و در
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نرخش» استفاده كرده كه طی فرآیند غلتيدن رخ میدهند .همچنين او براي تداعی رهایی
و نرخش در ذهن مخاطب به جاي این ه همچون متن اصلی ،واژگان را داخر یک مصراع
و به صورت پشت سر هم بياورد ،آنها را جداجدا آورده و هر واژه را در یک سير جداگانه
و بهعنوان یک مصراع آورده است تا خواننده از نشانههاي نوشتاري نيز براي دریافت متن
بهره ببرد .خوانندد متن ترجمه در این بخش با یک فضاي سفيد مواجه است كه در آن 9
واژه «و»« ،رها»« ،و»« ،در» و «نرخش» رها و در نرخش هستند .درواقع ،مترجم با مفاكره
بر سر این ه به واژگان و ش ر نوشتاري متن مبدأ پایبند باشد یا این ه بتواند در ذهن مخاطب،
معانی شعر ادونيس را بهخوبی تداعی و ترسيم كند ،حالت دوم را انتخاب كرده است .الهياري
با ایجاد تناسب ميان رهایی و نرخش و قرار دادن یک واژه در هر مصراع ،ابداعی ایجاد
كرده كه در متن اصلی وجود ندارد .ميابقت ش ر متن مقصد با حالت رهایی ،نشان میدهد
مترجم به «سبکپردازي» پرداخته است.
«عَلمِی کلماتِی ،یدَی
کیف أکتبُ هذا الخفاءَ الذِی یتحارَبُ
فِی حلَبٍ وقُسَنطینَةٍ،
ویروح ویأتِی ،ویَعلو وَیَهوِی
وَیَرینُ علی کاهلی؟»
()Adunis, 1998: 411
«مرا بياموز و سخنانم را و دستانم را
كه نگونه از آن سمتِ نهانی بنویسم.
از آن سمتِ نهانی كه در حلب و قسينينيه میجنگد
میرود
میآید
باال میرود
و فرود میآید
بر دوش من
این ننين
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سنگين»
(آدونيس)418 :6863 ،

6

ادونيس افعال «یروح»« ،یأتِی»« ،یَعلو» و «یَهوِی» را كه با ی دیگر تقابر معنایی دارند در
یک سير آورده است تا توالی افعال بر وقوع آنها بهش ر پيوسته داللت كند .مترجم در
این بخش برخال متن اصلی ،ترجمة هر یک از این افعال (میرود ،میآید ،باال میرود و
فرود میآید) را در سيور جداگانه و بهعنوان مصراعهاي جدا آورده است .این شيود
نوشتاري افعال در متن ترجمه به خواننده فرصت میدهد بهواسيه م ثی كه در پایان هر
مصراع انجام میگيرد ،تصاویر بهكار رفته در شعر را در ذهن خود همچون س انسهاي یک
فيلم تصور كند .الهياري در ترجمة عبارت «وَیَرینُ علی کاهلی؟» ،در ترجمة فعر «یَرینُ» كه
معادل فارسی آن «تسلط داشتن ،حاكم شدن» (آذرنوش )199 :6833 ،است از قيد «سنگين»
استفاده كرده و براي تداعی این سنگينی از قرار دادن اجزاي جمله در یک مصراع خودداري
كرده است؛ گویی واژگان نيز از سنگينی مدنظر شاعر برخوردارند و سنگينیشان مانع از این
شده است كه در یک سير جا بگيرند .مترجم در این بخش وقتی بر سر دو راهی تداعی
معانی متن در ذهن مخاطب و وفاداري به واژگان و ش ر نوشتاري متن مقصد قرار گرفته،
ترجيح داده است كه بيشتر از تداعی معانی در ذهن مخاطب طرفداري كند .هرنند این شيود
نوشتار باعث شده بخشی از معناي شعر اصلی (وقوع پيوسته افعالی كه با یگدیگر تقابر معنایی
دارند) در ترجمه از دست برود ،اما الهياري با ایجاد تناسب ميان نگونگی قرار دادن واژگان
در متن با فضاي حاكم بر شعر ابداعی ایجاد كرده كه در متن اصلی دیده نمیشود .بازشناسی
این تصویر براساس شمایرشناسی است ،بنابراین ،مترجم از سبکپردازي نيز بهره برده است.

بحث و نتيجهگيري
اومبرتو اكو نهار شيود كلی را براي ساخت نشانه در فرهنگ در نظر میگيرد كه عبارتند از:
بازشناسی ،اشاره ،ابداع و بدل .در ابداع ،پدیدآورندد نشانه ،روش جدیدي را براي تنظيم
واحدهاي بيانی موجود ایجاد میكند و بهنحوي این روابط درونی جدید را پفیرفتنی میكند.
«سبکپردازيها» نيز كه ی ی از انواع بدل به شمار میآید به بيانهاي به ظاهر «شمایلی»
 .6ترجمة الهياري
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اطالق میشوند كه حاصر یک قرارداد هستند .این قرارداد به ما ام ان میدهد آنها را
براساس تيابقشان با نوعی از بيان بازشناسی كنيم .در سبکپردازي ،داللت فوري در حوزد
«ابداع» قرار میگيرد كه تابع نسبت دشوار است ،اما بازشناسی این تصاویر براساس
شمایرشناسی ،تابع نسبت آسان است و به حضور مشخصههاي قابرت رار و قابربازشناسی از
طریق قرارداد وابسته است.
ش ر مصرعبندي شعر معاصر براساس هيچ قالب از پيش تعيينشدهاي نيست و این شاعر
است كه ساختار نوشتاري آن را براساس معانی مدنظرش طراحی میكند .شيود نوشتاري شعر
در گفتار تغييري ایجاد نمیكند ،اما یک مفهوم انوي بر مفهوم اصلی واحد زبانی میافزاید.
ادونيس با نگارش «الکتاب أمس المکان اآلن» ،همانند یک نسخة خيی از دو شيود توليد
نشانة ابداع و سبکپردازي بهره برده است .این شيوه از نگارش ،خواندن متن را براي مخاطب
سخت میكند و تنها یک مخاطب نمونه از پس خوانش آن برمیآید .الهياري در فرآیند
مفاكره بر سر تسهير فرآیند خوانش براي خواننده و انتقال نشانههاي نوشتاري ،جانب خوانش
آسان خواننده را گرفته و او را از دریافت بخش عظيمی از نشانههاي متن اصلی محروم كرده
است؛ حالآن ه مترجم میتوانست با آوردن یک راهنما براي خواندن متن در بخش
پيشگفتار ،توضيحات الزم را به مخاطب فارسیزبان بدهد و به او كمک كند تا بدون
سردرگمی به فهم نشانههاي نگارشی و ش ر متن اصلی كه ریشه در فرهنگ عربی دارد،
دست یابد .در واقع ،مترجم بهمنظور حفظ انتقال معانی كلی متن اصلی در سيح ش ر
بازتابندگی را رعایت ن رده و بخش زیادي از ابداعها و سبکپردازيها را به متن فارسی
انتقال نداده است.
ادونيس گاهی با هنجارگریزي در نوشتار شعر و استفاده از اش ال هندسی از طریق ابداع
و سبکپردازي در پی القاي مفهوم خاصی به مخاطب است .الهياري بخشی از این داللت
نشانههاي نوشتاري را به متن مقصد منتقر ن رده و ابداعها و سبکپردازيهاي متن اصلی را
از دست داده است.
الهياري كوشيده است با استفاده از تقييع متفاوت نسبت به شعر اصلی و ایجاد وقفه در
خواندن ،باعث شود مخاطب فضاي شعر را بهتر در ذهن خود تجسم كند .به بيان دیگر،
مترجم با مفاكره بر سر انتقال ش ر نوشتاري متن مبدأ و استفاده از ش ر نوشتاري ترجمه
براي انتقال فضاي احساسی حاكم بر شعر اصلی به مخاطب ،حالت دوم را انتخاب كرده
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است .در این صورت ،نشانههاي نوشتاري متن مقصد در خدمت انتقال مفاهيم گرفته شده و
در ترجم ،سبکپردازيها و ابداعهایی توليد شده كه در متن مبدأ وجود ندارد.
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