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Abstract 

The contribution of translation in inter-relating the cultures is undeniable. In 

addition, the literary texts possess a lofty position in showing and resounding the 

thoughts, emotions and imaginations of people of the world. However, the 

translation of literary texts, especially poems have always been a questionable issue 

giving raise to lots of challenges, such that many translators and literary men believe 

that untranslatable. Today studies on the subject of translation have entered into the 

field of inter-disciplinary issues, the authorities of linguistics, literature, and 

philosophy are studying its quiddity, reasonability, and its nature and they have 

already expressed various contradictory views about the issue. According to the 

findings of the present paper, the content, and message of the poem, also different 

kinds of figures of speech, like symbol, metaphors, allegory, and many others, as 

well as imagery, allusion, implicature, and historical and cultural issues are mostly 

translatable, what has convinced some authorities of untranslatability of a poem is 

its melody and music which appear in the forms of rhyme, rhythm, pun, and the 

cases in which the meaning and form have been interwoven such that any acceptable 

translation seems out of reach.  
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  فارسي معاصر شعر پذيري )نا(مالتي در وجوه ترجمهأت

  *فاطمه راكعي

  چكيده
كنـد. متـون ادبـي نيـز در انعكـاس       ها نقشي اساسي ايفا مـي  ترجمه در ارتباط ميان فرهنگ
ي متون ادبـي، خاصـه   گاهي ويژه دارند؛ اما ترجمه ها، جاي انديشه، عواطف و تخيل انسان

نظـران،   مترجمان و صـاحب كه بسياري از  نحوي شعر، همواره محل بحث و چالش بوده، به
اي  گـاه حـوزه   در جـاي » مطالعـات ترجمـه  «داننـد. امـروزه    ناپذير مي اصوالً شعر را ترجمه

شناسي، ادبيات و فلسـفه، بـه    هاي مختلف علمي، ازجمله زبان كاري رشته اي، با هم بينارشته
را  پـردازد و آراي مختلفـي   گونگي اين نـوع از ترجمـه مـي    ي چيستي، چرايي و چه مسئله

ي آرا و نظرات ي حاضر، مطالعه ي شعر ارايه داده است. هدف مقالهي ترجمه تاكنون درباره
هـا و درنهايـت، بررسـي وجـوهي از      پذيري شعر، بررسي ايـن ديـدگاه   ي ترجمه(نا) درباره
ناپذيري شعر معاصر فارسـي بـه زبـان انگليسـي، بـا درنظرگـرفتن        پذيري و ترجمه ترجمه

هاي اين پژوهش، محتوا و پيام و ابداعات بياني و  ن است. براساس يافتهمتغيرهاي موثر بر آ
چنين، تلميحات و اشارات  ها (عناصر جوهري شعر) و هم شناختي، نمادها و استعاره زيبايي

چـه سـبب تلقـي     پذيرنـد؛ آن  تاريخي و فرهنگـي (مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي) ترجمـه     
چون وزن و قافيه و جناس و  ارد موسيقايي، همناپذيري از شعر شده است، عمدتاً مو ترجمه

اش دشوار است؛ هرچند به استناد  اي از معنا و آواست كه ترجمه تنيده نيز موارد بسيار درهم
  تلقي كرد.» ناپذير ترجمه«توان شعر را در كليت آن  ها، نمي آن
  .شعر ناپذيري، ، ترجمهپذيري ترجمه ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
كننـد و   نظران، دشوارترين نوع ترجمه تلقي مـي  عموم مترجمان و صاحبي شعر را  ترجمه

 عـالم  در« اسـت كـه   معتقـد ) 14: 1379( دري شمارند. نجـف  بسياري، آن را غيرممكن مي
 بـاره  درايـن ) 14: 1379( دري نجـف . »نيسـت  شـعر  ي ترجمـه  از دشـوارتر  چيزي ترجمه،

 بـه  شـديدش  وابسـتگي  لحـاظ  بـه  چراكه زند، مي تن شدن ترجمه از هميشه شعر: «گويد مي
 قـائم  گيري، چشم ميزان به را هنر اين و نيست شدني ترجمه ابهام، و كاري افسون و شگردها

ديگر، علت ايـن امـر بـه اهميـت توأمـان       عبارت به ».است نموده كالمي هاي بازي شعبده به
رغـم   توانـد علـي  گردد، كه مترجم بايد ب صورت و معنا در تأثير شعر در ذهن مخاطب برمي

ي ايـن   درستي از عهده  هاي مبدا و مقصد، به هاي فرهنگي و اجتماعي بين اهالي زبان تفاوت
  آيد.  كار بر

ي شـعر را   ي ترجمه و ادبيات، عمـدتاً ترجمـه   نظران حوزه مترجمان، استادان و صاحب
تـرين   شاخص نظران ايراني، اند. از ميان صاحب ناپذير تعريف كرده ناشدني و شعر را ترجمه

) 1390؛ 1381كـدكني (  پذيري شعر را نفـي كـرده اسـت، شـفيعي     اي كه كامالً ترجمه چهره
كنـد.   ) از اين ديدگاه در ترجمـه دفـاع مـي   255است، كه با تاكيد بر آراي جاحظ (متوفاي 

ي  نيـز تلقـي مشـابهي از ترجمـه     ) و غيـره 1376)، لطفـي پورسـاعدي (  1387اناري ( منافي
) و بسـياري  1390خـاني (  شناساني مانند سـجودي و كاكـه   شناسان و نشانه دارند. زبان  شعر

شناسـان غربـي    نظران و زبان صاحباند.  هايي بر اين امر صحه گذاشته ديگر نيز در پژوهش
هـاي   تـوان بـه نـام    ها مـي  اند، كه از ميان آن ناپذيري شعر تاكيد ورزيده هم عمدتاً بر ترجمه

)، يـوجين نايـدا    Paul Ricœur، پل ريكـور (  )Robert Frostآشناتري چون رابرت فراست ( 
)Eugene Nida) لويس ،(Henry Louis ) ((1864:472  اشاره كرد، كه در بخش مربوطه، به آرا

ناپـذيري   پرداخت. معتقدان به ترجمـه  ها و بسياري ديگر در اين زمينه خواهيم و نظرات آن
انـد، كـه در جـاي     شعر مواردي متعدد را براي اثبات ديدگاه خود در اين زمينه مطرح كرده

  شود.  خود به آن پرداخته مي
 Maria Irene (Ramalho de)؛ سـانتوس ( Theo Hermans, 2019:602هرمـانز ( بنا به نظـر  

Sousa Santos,2006:21ي ميان زبان و فرهنگ  ساختار زبان و هم رابطه پذيري هم نا ، ترجمه
ــئله  را در بـــردارد و از عمـــوالً در دو بخـــش ناپـــذيري، م ترجمـــه ايـــن جهـــت، مسـ

ــه« ــذيري ترجم ــاني  ناپ ــه«) و linguistic untranslatability» (زب ــذيري ترجم ــي ناپ » فرهنگ
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)cultural untranslatability( ــا آن مطــرح مــي ــدهچــه  شــود. ام ــه نگارن ي حاضــر را  ي مقال
ي مطالعات  هاي مطرح در حوزه ها و ديدگاه داشت كه براساس مطالعه و بررسي نظريه  برآن

ترجمه، به دنبـال بررسـي وجـوه ترجمه(نا)پـذيري شـعر معاصـر فارسـي بـه انگليسـي و          
ي شعر فارسي بـه انگليسـي باشـد،     ي الگويي علمي و عملي براي ترجمه امر، ارايه درنهايت

ي شعر و نيـز اشـكاالتي اسـت كـه      هاي ترجمه تر براي كاستن از دشواري لزوم تالش بيش
اي، كه گاه در آثـار مترجمـان    در آثار مترجمان غيرحرفه تنها نهي شعر،  عمالً در كار ترجمه

  شود.  كار نيز مشاهده مي كهنه
  
  ادبيات پژوهش. 2

  شعر ةمطالعات ترجمه و ترجم 1.2
ي شـعر   طورعـام و ترجمـه    درخصوص ترجمـه بـه  » همطالعات ترجم«پردازان  برخي نظريه

و   ها باهم متفاوت اند. اين نظريه هايي ارايه داده و نظريه  طورخاص، تحقيق و بررسي كرده  به
هايي براي درستي يـا نادرسـتي    گاه مالك هاي مختلف، در جاي گاه در تضادند؛ اما در دوره

ي شــعر، در  درمــورد ترجمــه هــا هتــرين نظريــ انــد. درظــاهر، مهــم ترجمــه كــاربرد داشــته
شـناختي و   كرد زبـان  رويها را به دو  توان آن اند و مي نوزدهم و بيستم شكل گرفته  هاي قرن

ــان بنــدي كــرد. از نماينــدگان نظريــه فلســفي طبقــه شــناختي ترجمــه، ياكوبســن  هــاي زب
)Roman Jakobson  ) ــولر ــارك (Werner Koller)، ك ــورد ) ، Peter Newmark)، نيوم كتف
)John Cunnison Catford ( ديگـر، افـرادي نظيـر بنيـامين      برد. ازسـوي  توان نام و نايدا را مي
)Walter Benjamin ) دريدا ،(Jacques Derrida) و اشتاينر (Geroge Steiner گامـان  ) از پيش 

  ) 30: 1392كرد فلسفي هستند. (عباسي،  نظريات ترجمه با روي
ي شـعر و ژانرهـايي    تر در حوزه ناپذيري، بيش ذيري و ترجمهپ پژوهان از ترجمه ترجمه

ويژه هستند. گروهي معتقدند كه  فرهنگ ) ياform-basedبنياد (  فرماند كه  سخن به زبان آورده
ي شعر را  باورند كه ترجمه ناممكن است؛ گروهي نيز براين به ي شعر ناممكن يا قريب ترجمه

تر  لي مسئله به اين سادگي نيست و نياز به شرح دقيقتوان با مالحظاتي ممكن ساخت؛ و مي
  تر چيستي شعر دارد. و بسط بيش
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  تعريف شعر 2.2
اي ادبي است كه آگاهي خيالين از  گونه» شعر) «2021المعارف بريتانيكا ( بنا به تعريف دايره

خاص در ذهن مخاطب خود از طريـق معنـا، صـدا و آهنـگ     يك تجربه يا واكنش عاطفي 
: گويد مي شعر، چيستي به پرداختن از ) قبلLaurence Perrine ،1383:11كند. پرين ( يايجاد م

 و دوره هـر  در. اسـت  گيـر  عـالم  نيـز  زبـان  ي انـدازه  به است؛ زبان ي اندازه  به شعر قدمت«
 يـا  خوانده مشتاقانه را آن موقعيتي، و صنف هر از مردم، و است شده سروده شعر سرزميني

 بـه  كه دارد، جالب نظري امر، اين گونگي چه و چرايي درمورد وي. »اند سپرده گوش آن به
 از پرشـورتر  كـه  كـرد  تعريف زبان نوعي عنوان به توان مي را شعر: «گردد بازمي شعر ماهيت
اي از ادبيـات اسـت    گونه«چنين معتقد است كه شعر،  وي هم »گويد مي سخن معمولي زبان

). Laurence Perrine ،1383:12» (زنـد  تـرين حـرف را مـي    بيشها  ترين تعداد واژه كه در كم
 در كـه  است اي حادثه شعر«كند:  گونه تعريف مي ) نيز شعر را اين13: 1399كدكني ( شفيعي
 دهد، مي انجام زبان در عملي خود، شعر با شعر ي گوينده درحقيقت، و دهد مي روي زبان
  .كند مي احساس تمايزي عادي، و روزمره زبان و او، شعري زبان ميان خواننده، كه
  
  روش پژوهش .3

ــه      ازآن ــين نظري ــژوهش، تبي ــن پ ــلي اي ــدف اص ــه ه ــعه  جاك ــا و توس ــرد رويي  ه  ك
اي و اسناد و  خانه بر مبناي مطالعات كتاب قياسيهاي استدالل  است، از روش  شناسي ترجمه

آوري و تحليـل  مدارك استفاده شده است؛ بنابراين، نـوع پـژوهش، بنيـادي، و روش گـرد    
ي شـعر  قياسي است و نتايج آن كاربردهايي بـراي ترجمـه   - اطالعات، به صورت توصيفي

اسـناد بـا هـدف توليـد      هـا، از  در گـردآوري داده معاصر فارسـي بـه زبـان انگليسـي دارد.     
هاي موجود از اشـعار بهـره گرفتـه     تحليلي، و از تحليل متن به منظور بررسي ترجمه  دانش

س اهداف كلي يادشده، پژوهش حاضر بر آن است كه نخست به بررسـي  شده است. براسا
وتحليـل   نا)پذيري شعر معاصر فارسي به انگليسي و سـپس، بـه تجزيـه    وجوهي از ترجمه(

   ي شعر معاصر فارسي به انگليسي بپردازد. متغيرهاي موثر بر ترجمه
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  شعر رويكردهاي مختلف به ترجمة. 4
)  Amparo Hurtado Albir) و هورتــادو (Nicole Martínez Melis ( بنــا بــه نظــر مــارتينز

 ظهور 1960 ي دهه هاي سال طي در ترجمه، به مند نظام و توصيفي هاي ديدگاه)، (2001:559
 و شـدند  داده بسـط  1980 ي دهـه  در يافتنـد؛  رشـد و توسـعه   1970 ي دهه در كردند؛ پيدا

 امـروزه  درآمدنـد.  پارچـه  يـك  صـورت  بـه  و شـدند  بـازنگري  1990 ي دهـه  در درنهايت،
 مختلـف  كردهـاي  روي اخير، هاي دهه در كه شده، تبديل واحد اي رشته به ترجمه مطالعات

 ترجمـه  مطالعات در نوين كردهاي روي) )،(2001:131 هورتادو. اند كرده پيدا ظهور آن درون
   است: كرده بندي دسته طبقه پنج در را

-Jeanوينه  (  آن، شاخص هاي چهره :) linguistic approach(  شناختي زبان كرد روي ـ

Paul Vinay، ( ) داربلنهJean Darbelnet ،( هستند؛ ديگران و كتفورد   
 Albrechtنـويبرت (  آن اصـلي  هـاي  چهـره  :)contextual approachمتني ( كرد روي ـ

Neubert اند؛ ديگران ) و   
 )،Roger T. Bellبل ( نآ اصلي هاي چهره :)Cognitive approachشناختي (  كرد روي ـ

   هستند؛... و ) Danica Seleskovitchسلسكوويچ (
الدميـرال   را، آن اصـلي  هـاي  چهره :) communicative approachارتباطي ( كرد روي ـ

)Jean-Rene Ladmiral دهند مي تشكيل ديگر برخي ) و.  
 را، آن اصـلي  هـاي  چهره :) cultural-social approachفرهنگي (- اجتماعي كرد روي ـ

  .دهند مي تشكيل ديگر برخي پاز و الدميرال،
كـرد ديگـر در    كردهاي كلي به ترجمه كه در بـاال ذكـر شـد، شـش روي     بر روي  افزون

  بردهاي عملي ترجمه به شرح زير، در مطالعات ترجمه مطرح شده است: كارگيري راه به
  

 دقت كرد روي 1.4

شـاعر   )Alexander Popeپوپ (كرد براي اولين بار در قرن هجدهم ميالدي توسط  اين روي
و منتقد انگليسي، مطرح شد و به صـورتي گسـترده، در نظريـات مترجمـان قـرن نـوزدهم       
بازتاب يافت. در قرن بيستم نيز مورد تاييد و حمايت اهالي ادب قرار گرفت. اصل دقت، بر 
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كند، به اين معنا كه ترجمه از دخالت مترجم در امان باشـد   يدقت و صحت ترجمه تأكيد م
و تاحدامكان، به متن اصلي وفادار بماند. گاهي منظور از دقـت، دريافـت پيـام نويسـنده و     

ـ        حفظ ويژگي ر در دو زبـان اسـت.   هاي اثر اسـت و گـاهي نيـز منظـور، توانـايي تطـابق اث
  )31: 1392  (عباسي،

دليل اعتقادشان به صحت و دقـت در ترجمـه، بـه     ورد، بهپيروان اين نظريه، ازجمله كتف
رعايت  دليل عدم اند. اين افراد حتا به نگرند و با آن مخالف ي شعر مي ي ترديد به ترجمه ديده

جاكـه   پردازان، ازآن دانند. اين نظريه ي شعر، آن را غيرعملي مي و دقت صددرصد در ترجمه
داد  هـا ترجمـه يـك روي    يـد آن كننـد و از د  يشـناختي بـه ترجمـه نگـاه مـ      از ديدگاه زبان

شان روي واحدهاي زبان، مثل واژه، عبارت و جمله است.  ترين حساسيت است، بيش  زباني
تـوان   طوردقيـق نمـي   بينند و به ها، چون در روند ترجمه، اين واحدها آسيب مي و از نظر آن

ي آزاد را قبول دارند.  رجمهگيرانه، ت گزين كرد، با نگاهي سخت ها را در زبان مقصد جاي آن
  . (Catford,1965:47)كتفورد يكي از مدافعين اين ديدگاه است. 

  
  آزاد ةترجم 2.4

شود كه از لحاظ معنا و مفهوم چندان به متن مبـدا مقيـد و    هايي اطالق مي معموالً به ترجمه
ست؛ يعني اگر ي دستوري ني اي است كه مقيد به مرتبه ي كتفورد نظريه وفادار نيستند. نظريه

دسـتوري رعايـت نشـده؛ از نظـر     ي  واژه به عبارت و عبارت به جمله ترجمه شود، مرتبـه 
) و  Leila Niknasabنسـب (  : نيـك 142: 1386اي آزاد است. (فرحزاد،  كتفورد چنين ترجمه

  )Elham Pishbin ،(2011:2بين ( پيش
 

  )Wen Yiduo( وِن ايدوكرد  روي 3.4
ي وي، ترجمـه   عر اسـت. بـه عقيـده   ي شـ  پـرداز ترجمـه   نظريـه  ايدو شاعر، مترجم شعر و

دا و سـپس آوردن ايـن معنـا در    مرحله دارد: نخسـت، فهميـدن معنـاي مـتن زبـان مبـ        دو
هـاي عـادي، كـه     كه زبان ترجمه نيز بايد زبان شعر باشد و فقط واژه مقصد؛ ضمن اين  زبان

ي اول، يـك فرآينـد    مرحلـه ده نشود. ي معناي شعر به زبان مبداند، به كار بر تنها دربردارنده
و سـونگ    Yifeng Sunكـه گـام دوم، هنـر واقعـي اسـت (سـان        ناخودآگاه است، درحالي

Chris Song  ،2019 :117 -127 ،از نظـر  35: 1392، ، بـه نقـل از عباسـي   56: 1987؛ ايدو .(
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گردانــدن معنــا بــه زبــان مقصــد، ي دوم، يعنــي بر ايــدو، ارزش ترجمــه براســاس مرحلــه
شود. درنتيجه، اگر مترجم صرفاً وفاداري به متن اصلي را مدنظر داشـته باشـد،    مي  مشخص

  تنها ترجمه كرده و هنري به خرج نداده است.
  

  )Burton Raffel( كرد برتون رافل روي 4.4
) معتقد است كه تسلط متـرجم بـه زبـان مقصـد     35: 1392؛ به نقل از عباسي، 1988رافل (

ترجمـه بـه ايـن     درخصـوص او بـه زبـان مبـدأ اسـت. نظـرات وي       تر از تسلط بسيار مهم
  است:   شرح
كنــد و عوامــل ديگــر را  اي كــه تنهــا بــر مفهــوم در زبــان مبــدا تأكيــد مــي ترجمــه ـ

 ي پذيرفته باشد. ا تواند ترجمه گيرد، نمي نمي  درنظر

پـذير نيسـت؛ متـرجم بايـد از      بازآفريني متن ازطريق تنها يك ساختار نحوي امكـان  ـ
 هاي موجود در دو زبان استفاده كند. ها و ارتباط ايي متفاوت براي بيان عبارته روش

بازآفريني الگوي ادبي و فرهنگي يـك زبـان در زبـان ديگـر، محـال اسـت؛ چراكـه         ـ
كننـد؛ پـس    د مـي هـاي زبـاني و فرهنگـي محـدو     الگوهاي ادبي يك زبان را ساختار

هـا در   رهنـگ و آوردن آن ن و فكـردن مفـاهيم از يـك زبـا     جاي كپـي  است به   بهتر
 ها را انتقال دهيم. ديگر، آن  زبان

ــين مــي  ازآن ـ ــان تعي ــه و وزن را زب ــاز جاكــه قافي ــد، ب ــان ديگــر، كن آفريني آن در زب
حل ممكن اين است كه شعر را براسـاس وزن و آهنـگ در    است؛ تنها راه  غيرممكن

 وجو كنيم. زبان مقصد جست

 
  )Ezra Poundازرا پاوند ( ةمدل ترجم 5.4
جـاي معنـاي     دهد. او توجه خـود را بـه   پاوند اهميت زيادي به جزييات در ترجمه مي ازرا

كنـد. بنـا بـه نظـر او،      ها و تصاوير خاص متن معطوف مي واحد و خاص يك متن، به واژه
اي را در زبــان  انــرژي ويــژهكنــد. پاونــد  متــرجم بــه ســطح يــك هنرمنــد ارتقــا پيــدا مــي

ي مـدلي بـراي هنـر     مثابـه   شود. وي، ترجمـه را بـه   ها اعمال مي واژه كند، كه با مي  مشاهده
ي شـعر   به اعتقاد او ترجمـه ». هاي روح همانند جاري كردن خون در رگ«بيند:  شاعري مي
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هـاي انـرژي را بـاز تسـخير و بـه       بايد الگوكه مترجم  نحوي است، به» سرودن شعر«همانند 
 ,István  45-44 :2010؛Lukas Kenner 152-150 :1971,هـا را بيـان كنـد (    شكلي واضـح، آن 

Kenesei(. 

  
   )Andrew Lefevere( كرد اَندرو لفور روي 6.4

تـر   گران بوده است. بيش تر از ديگر انواع آثار ادبي مورد توجه پژوهش ي شعر، بيش ترجمه
هاي مختلف  گرفته براي حل اين مشكل نيز يا به شكل ارزيابي ترجمه هاي صورت پژوهش

تر  گونگي حل اين مسائل بوده و كم اثر واحد يا نظرات شخصي مترجم در رابطه با چه يك
ي، در اين رتجربيغشناختي، و از منظري  پژوهشي درمورد شعر و ترجمه، به مشكالت روش

 Susan  (98 :1392نوع پژوهش از اهميتي باال برخوردار است كه آنزمينه پرداخته است؛ حال 

Bassnett,ي  خود و درراستاي اشاره به مشكالت ترجمـه  ) در كتاب1975: 89- 86( ).  لفور
  ي مترجمان انگليسي را فهرست كرده است: برد ترجمه شعر، هفت راه

كوشد تا آواهاي زبان مبـدا را در زبـان مقصـد     : مترجم ميي آوايي يا واجي ترجمه ـ
معنا كه همـان معنـا و   حال، مفهوم آن را نيز بازنويسي كند؛ به اين  بازتوليد، و درعين

ي  مفهوم را با ساختاري متفاوت، كه خاص زبان مقصد است، ارايه دهـد. بـه عقيـده   
ــور ( ــه 1975لف ــن روش در ترجم ــام )، اي ــا ن ي ن ــهآواه ــا   تيج ــوب دارد، ام اي مطل
 رسد و عاري از مفهوم مورد نظر است. كلي، خام و ناشيانه به نظر مي  ي نتيجه

واژه   بــه ي واژه يــد بــر ترجمــهتأك ): literal translationاللفظــي ( ي تحــت ترجمــه ـ
 شود نحو و مفهوم اصلي تحريف شود. مي  سبب

بـرد،   : هـدف و معيـار اصـلي در ايـن راه    ) metrical translationي مـوزون (  ترجمه ـ
اللفظـي، ايـن    ي تحت بازآفريني وزن زبان اصلي است. به اعتقاد لفور، همانند ترجمه

ي وجـوه آن را   كنـد و بقيـه   هاي متن اصلي تمركز مـي  ز جنبهروش نيز تنها بر يكي ا
 گيرد. ناديده مي

بـرد نيـز موجـب     : به اعتقاد لفـور، ايـن راه  ) poetry into proseي نظم به نثر( ترجمه ـ
گويـد   شود. باوجوداين، لفور مـي  تحريف نحو، ارزش ارتباطي و مفهوم زبان مبدا مي
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 ياللفظـ  ى تحت ترجمهناشي از  هاي فيحرت ي به اندازه ،ن روشيف ناشى از ايتحر
  .ستينموزون  و

هـاي   برد، مترجم درگيـر قيدوبنـد   : در اين راه)rhymed translationي مسجع ( ترجمه ـ
ــه ــي دوگان ــه م ــه  شــود. نتيجــه ي وزن و قافي ــن روش، ب ــور از اي ــري لف نحــوي  گي
) نسبت بـه مـتن    Irony»(گويي وارونه«است و محصول نهايي را نوعي   رانهيگ سخت

 داند. اصلي شعر مي

: در ايـن نـوع ترجمـه، بـار ديگـر      ) blank verse translationي شعر سـپيد (  ترجمه ـ
شـود، مـورد تاكيـد     م تحميل مـي هايي كه در اثر انتخاب ساختار بر مترج محدوديت

 ي باالتري از درستي به دست آمده است. تر و درجه حال، دقت بيش دارد. بااين  قرار

هـا   ): لفور ذيل عنوان تاويل، بـه بحـث در رابطـه بـا برگـردان     interpretationل (تاوي ـ
)version) ــدها ــدا   imitation) و تقلي ــتن مب ــردان، اصــل م ــه اســت. در برگ ) پرداخت

شــده، امــا صـورت تغييــر كــرده اســت. در تقليـد، متــرجم از خــود شــعري     حفـظ 
». اصـلي مشـترك باشـد   بـا مـتن   عنـوان  «كند، كه ممكن است در آن، تنهـا   مي  توليد
 ). 86- 89: 1975  (لفور،

  
  ناپذيري شعر هاي مربوط به ترجمه ديدگاه .5
ي آثار ادبي و آثار شـاعران   هاي آشنايي با افكار مردمان مختلف، ترجمه ترديد يكي از راه بي
ها  ها را كاست و به نزديكي آن ي ميان فرهنگ توان فاصله از اين طريق، مي چراكههاست،  آن

ي ادبـي   پژوهـان، ترجمـه   تر ترجمـه  )، اما به باور بيشNobert Francis, 2021 :2كرد (كمك 
ناپـذيري اسـت    هاي ترجمه و از مصاديق ترجمه ي شعر، از دشوارترين گونه ويژه، ترجمه به

مسـائل در مطالعـات ترجمـه    تـرين  ي شعر همـواره از چالشـي  ترجمه ).1: 2021(رافائل، 
ــوده ــد    ب ــي مانن ــت. برخ ــفيعياس ــدكني ( ش ــه 743: 1381ك ــان ترجم ــعر را ) امك ي ش

  ين ترجمه وجود ندارد. تر بهها، هرگز از يك شعر،  اند. از نظر آنكشيده  چالش به
اي مطـرح كردنـد كـه شـعر      ي شعر باب شد، عـده  كه در قرن هفدهم ترجمه پس از آن

ه فكر افتادند كـه شـايد   اي ب رود و عده مي هاي فرازباني، در ترجمه ازبين دليل داشتن جنبه به
ي  معنايي خاص را در زبـان مقصـد، بـه ترجمـه      تر باشد مترجم براي جبران اين كمبود، به
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حال،  داند، حذف يا اضافه كند. بااين ديگر، هر چيزي را كه صالح مي عبارت بيفزايد. به  شعر
كند و تطابق  يكه زبان در ترجمه تغيير م دليل آن ي شعر كاري دشوار است، به اصوالً ترجمه

  )20: 1392صورت صددرصد، امكان پذير نيست. (عباسي،  دو زبان با هم، به
جور نيستند، نـه در   هيچ دو زباني يك«ي مشهور نايدا نيز مويد همين مسئله است:  گفته

هـا و   ي قرارگـرفتن نمادهـا در عبـارت    معاني اختصاص داده شده به نمادها و نه در شـيوه 
تـر نيـز    شـد، ايـن دشـواري بـيش    . حال اگر متن مورد نظـر، شـعر با  )77: 1994» (ها جمله
ت و درك و انتقـال مفـاهيم از   شعر، زبـان نمـاد، كنايـه و تشـبيه اسـ       بود؛ زيرا زبان  خواهد
هاي ديگر است. فراست بر  ي متن مبدا به زبان مقصد، كاري دشوارتر نسبت به ترجمه  زبان

رود و در تاويـل   مـي  ازبـين ر ترجمـه  اين عقيده است كه شـعر همـان چيـزي اسـت كـه د     
  )55: 1381كدكني،  خيزد. (به نقل از شفيعي برمي  ازميان

هاست،  ناپذيري اوليه وجود دارد، و آن تكثر زبان )، يك ترجمه20: 1368از نظر ريكور (
گـون   نـاهم ي  هـا خوانـد. ايـن خـود، القـاگر انديشـه       كه بايـد آن را تنـوع و تفـاوت زبـان    

)  Antoine Bermanكنـد. بـرمن (   احتماالً پيشاپيش، ترجمه را ناممكن مـي است، كه   بنيادين
چـه در   ي آنهـا، يعنـ   ) معتقد است كه تفـاوت بنيـادين زبـان   58: 1389پور،  از مهدي نقل (به

كنـد. ملكـي    ناپـذير مـي   پـذير نيسـت، مـتن را ترجمـه     تنـزل و تجزيـه   ها قابـل  تفاوت زبان
و  دارد يدر زبـان  يشـه ر ،خـود  يـت شعر بنا بـر ماه «د: گوي ارتباط مي ) نيز دراين76  :1380(

 سرچشـمه كـه اثـر از آن   مبـدا،  زبـان   يغنـ  ياتاز خصوصـ  يگـر، د زبـاني  برگردان آن بـه 
 زنـد،  يشعري م ي به ترجمه دست كه يكس كه است ينبر ا يدهو عق كاهد، ي، ماست  گرفته

باشد تا در  داشته شاعريشعر و در  يو مقصد، دستمبدا عالوه بر تسلط بر هر دو زبان  يدبا
پرداز  ) نظريهEfim Etkind  )1999 :337اتكيند  ».كندعمل  موثرترانعكاس روح متن هر چه 

كند و معتقد است كه  را انكار مي ي ترجمه، هرگونه جدايي صورت و معنا در حوزه  روسي
ني ديگر، شعر، وحدت معنا و آوا و نيز محتوا و صورت است. اگر در انتقال يك شعر به زبا

خيـال حفـظ شـود، از ايـن شـعر، چيـزي نخواهـد مانـد. شـعر،           ها و صور تنها معناي واژه
هـا،   ، قافيـه )1(آهنـگ   اي است كه هر يك از عناصر آن، اهميتي حياتي دارد: ضرب واره اندام

 زمان آوايي و موسيقايي، نوعي نظام را تشكيل مي دهند.  بندها، تركيب نحوي، تشكل هم

هـا و كاركردهـاي شـعري     ي شعر، برخي نشانهيان معتقدند كه در ترجمهگرا پساساخت
ها بافت فرهنگي، تاريخي و  مانند. آن شوند و برخي برجاي مي كنند، برخي محو مي تغيير مي
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كه آيا مترجم بايـد اصـالت را    كنند. اين ي شعر تلقي مي اجتماعي را مشكل جدي در ترجمه
هـايي اسـت كـه همـواره در      ها، از پرسـش  يا به هر دو آنصورت شعر دهد يا به محتوا   به

  است.     ي شعر مطرح بوده ي ترجمه حوزه
دانـد كـه در رابطـه بـا      )، جـاحظ را نخسـتين فـردي مـي    45: 1390كدكني ( شفيعي

اسـت كـه در   وي معتقـد  ي شعر در فرهنـگ اسـالمي اظهـار نظـر كـرده اسـت.        ترجمه
ي شـعر از   با توضيحات او، به مسائل ترجمـه كس به صراحت جاحظ  اسالمي هيچ  ي دوره

ي  زباني به زبان ديگر نينديشيده است. نخستين كسي كه در فرهنگ ما مـدعي شـد ترجمـه   
  گويد: مي» الحيوان«) است، كه در كتاب 255شعر محال است، جاحظ (درگذشته در 

ـ    شعر تاب آن را ندارد كه بـه زبـاني ديگـر ترجمـه شـو      ه د و انتقـال شـعر از زبـاني ب
شـود و وزن آن باطـل    ديگر، روا نيست؛ و اگر چنين كنند، نظم شـعر بريـده مـي     زبان

برانگيـز آن سـاقط    ي شـگفتي  هخواهد شد و زيبايي آن از ميـان خواهـد رفـت و نقطـ    
خود نثر باشـد، زيبـاتر از    شد و تبديل به سخن نثر خواهد شد. نثري كه خودبه  خواهد

  ) 78: 1969. (جاحظ، حاصل شده باشدديل شدن شعر موزون نثري است كه از تب

سـو بـا    هي هـم ر، ديـدگا ي شـع  خود درخصوص ترجمـه ) 745: 1381(كدكني  شفيعي
  دارد:  جاحظ

بناست و انتقالِ مصـالح آن   كيكردن  خراب قاًيدق گر،يد يبه زبان يعمل ترجمه از زبان
تازه. مترجم به اعتبار دانسـتنِ زبـان، كـارش برداشـتن      ييبنا جاديا يبرا گر،يد يبه جا

او از قواعـد   يانداز آگـاه  چشم ني. در اديمصالح است و انتقال آن مصالح به محل جد
ــالع او  ــان و اط ــازو  اززب ــه زورِ ب ــه منزل ــانِ آن، ب ــياو و جرثق يِواژگ ــه  يل اســت ك

باشد، قدرت تر  بيش  كند، يكه از آن ترجمه م ياو در زبان ييِدارد. هر قدر دانا  ارياختدر
ـ جد يبنـا  جـاد يو ا يبازسـاز  ي است. اما در مرحله تر ياو قو لياو و جرثق يبازو  د،ي
انتقـالِ آجرهـا و    ي تـا مرحلـه   ليـ رثق. زورِ بـازو و ج ستين يكاف ليبازو و جرثق  زور

قدرت احضار كلمات و  ،جا به بعد . اما از اينيالزم است و ضرور ها يها و كاش سنگ
نظر ما، مهنـدس و معمـارِ    مورد لياست و از باب تمث ازيمورد ن يو نگاه هنر تيخالق
  . كند بيترك يهنر يرا به تناسب و با نگاه افتهي انتقال يتا بتواند آن اجزا ،خالق

هـا،  شـناختي، وجـود بـازي و سـيالن نشـانه     شـناختي و نشـانه  بر مبناي مطالعات زبـان 
ي شـعر را  هـاي فرهنگـي درون مـتن شـعر، ترجمـه     هاي معنـايي و رمزگـان   هنجارگريزي
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اللفظي، توان انتقال كيفيت شعري را ندارند و در بسياري از هاي تحتكند. ترجمهمي  دشوار
ي كند. در ترجمهها، تغيير مياي، و حتا ماهيت نشانهها، روابط درون متني و بينانشانهترجمه

ابراين، مـتن دوم (مقصـد) همـان    د؛ بنـ شعر، مترجم به گفتمان شعري زبان مقصد نظـر دار 
كننـد؛ برخـي   هـا و كاركردهـاي شـعري تغييـر مـي     ) نيسـت، برخـي نشـانه   مبدااول (  متن
  )151: 1390خاني، مانند. (سجودي، كاكهاي نيز برجاي ميشوند و دسته مي  محو

  ) آمده است:472: 1864نري لويس (اثر جورج ه» زندگاني گوته«در كتاب 
عنـوان   دهنـد. ترجمـه بـه    ا تقريبي هستند و اغلب هم نتايج خوبي نميه ترجمه ترين به

تواند برگرداني كامل از مـتن باشـد.    گاه نمي ترجمه، ممكن است خوب باشد، ولي هيچ
مكـن اسـت تقليـدي خـوب از شـعري      ترجمه ممكن است شعري خوب باشـد يـا م  

گاه برگرداني  هيچ باشد، ولي تر بهباشد؛ حتا ممكن است ترجمه از متن اصلي هم   ديگر
ديگر، هيچ وقت همان چيزي نخواهـد بـود كـه     عبارت كامل از اثر مبدا نخواهد بود. به

: 2019(رمضـاني،   را در ذهـن خواننـده نخواهـد گذاشـت     دراصل بوده، و همان تاثير
210.(  

 يزبرانگ ي بحث  ا عرصه هميشهي شعر  ترجمه) معتقد است، 17: 1376پورساعدي ( لطفي
بـا   يگـر، زبان به زبان د يكاز  يك شعردانست كه برگردان  يداما با ؛و قابل تأمل بوده است

ي  و محدوده يال، قلمروآهنگ و نوا، صور خ يري آن، نظ ي عناصر متشكله درنظرگرفتن همه
و  تـاريخي  دورانيـا  عصـر   ي،اجتماع يطمح يرنظ، عوامل يرشعر و سا ي ينهافكار شاعر، زم

 شعر وابسته به آهنگ يك يرا؛ زاست ناممكن وبيش كممشكل و  بسياركاري  ي،ي محل لهجه
)intonation ،( نوا )prosody (، عناصـر بـه    يـن ا كامـل  كـه برگردانـدن   است، يهو قاف سجع

  رسد. يممكن به نظر ميرغ يگرد  زبان
تغييـر مهـم، قابـل انتقـال بـه       شـود كـه معنـايي بـدون    ناپذيري وقتي مطرح ميترجمه

شناختي و ادبي خاصي برخوردار است، هاي زبان ديگري نباشد. شعر فارسي از ويژگي  زبان
هاي ادبي، مانند ها و زيبايياند، ولي قابل ترجمه نيستند. اين ظرافت ها قابل فهم كه اغلب آن

غيرقابــل انتــزاع از صــورت مــتن آهنگــي اغلــب وزن، قافيــه، شــيوايي، رســايي و خــوش
ات اساسي، قابليت انتقال به زبان ديگري را ندارند. (منافي اناري، هستند و بدون تغيير  اصلي
1383 :142(  
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را كه بتوان در يـك زبـان    هر پيامي) «Charles R. Taber ) (1969 :4تيبر (از نظر نايدا و 
، »كه صورت آن، جزء الينفك پيـام باشـد   توان گفت، مگر آنبيان كرد، در زبان ديگر هم مي

ي شعر نبايد ي پيام است، بيان شعر است و لذا در ترجمهورت، الزمهازجمله مواردي كه ص
بروند و هيچ نشـاني   هاي شعري آن به كلي ازبيناي تغيير يابد كه ويژگيصورت آن به گونه

ي  از شعر بودن متن اصلي در ترجمه ديده نشود؛ پس صورت شعر جـزء الينفـك و الزمـه   
ون شود كه تشخيص بين نظم يا نثر بـودن مـتن   پيام آن است و اگر در ترجمه طوري دگرگ

، متفـاوت از پيـام مـتن اصـلي     اصلي از روي آن مشكل باشد، پيام منتقل شـده بـه ترجمـه   
ترين شكل به صورت اصلي را در زبان مقصد انتخاب كنـد   بود. مترجم بايد نزديك  خواهد

دهـد.   ارايهزبان مقصد ترين معادل متن اصلي را در  ين و نزديكتر بهتا از اين طريق بتواند 
  ) 145- 144: 1387اناري،  (منافي

  
  ناپذير شعر پذير و ترجمه وجوه ترجمه. 6

گـويي،   ي مـوارد اسـتعاري و انـواع مجـاز، ماننـد وارونـه       از نظر نگارنـده، گرچـه ترجمـه   
هاي جديد و نظاير آن در شعر كاربرد خـاص خـود دارد.    سازي آميزي، تشبيهات، واژه حس

گردد تا شگردها و  ها از جهان هستي برمي تر به شناخت انسان اين موارد، بيش جاكه اما ازآن
كردهاي  كه در روي ها هستند؛ با آن ي زبان هاي زباني يا موسيقايي، قابل برگردان به همه بازي

رسـد مترجمـان    ها هم نـام بـرده شـده، بـه نظـر نمـي       ناپذيري شعر، از آن مربوط به ترجمه
ها از  تر به شناخت مشترك انسان اشته باشند، چراكه اين موارد بيشمشكالتي خاص با آن د

هـا هسـتند. درمـورد     ي زبـان  گردد، كه عمدتاً قابل برگردان بـه همـه   هاي هستي برمي پديده
ها و وندهايي  هاي ابداعي نيز نبايد مشكلي خاص وجود داشته باشد، چراكه واژه سازي واژه

ها بـا   فت كه مترجم بتواند بادقت و مهارت، از تركيب آنتوان يا مشابه را در زبان مقصد مي
هـا و   هـا و عبـارات بـديع را بسـازد. بـراي نمونـه، بـه واژه        هاي الزم واژه هم ديگر، معادل

ها توسط برخي متـرجمين   هاي آن ي زير در شعر شاملو و ترجمه ساخته- هاي شاعر عبارت
  توجه كنيد:

  »رويارنگ« براي» Dreaming color«معادل  ـ

  »وهم اندود« براي» Illusive smeared«معادل  ـ
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  »اميدفرسايي« براي »Hope erasing«معادل  ـ

  »غروب عبوس« براي» The sulky dust«معادل  ـ

  »خرمن صبر« براي »The harvest of patience«معادل  ـ
  »اضطراب موج«براي  »Wave of anxiety«معادل  ـ

  »گرسنگيهاي  رمه«براي  »Folks of hunger«معادل  ـ

 »كوه آهن شير«براي » Iron-mount lion«معادل  ـ

شود،  ناپذيري شعر تاكيد مي ها به عنوان عوامل موثر درترجمه مشكالتي كه معموالً بر آن
قافيه و جناس،   و  اند از موارد مربوط به فرهنگ و تلميحات فرهنگي و تاريخي، وزن عبارت

هاي زبان مبدا؛ كـه   ها و گويش تنيدگي صورت و معنا، و موارد مربوط به لهجه نمادها، درهم
 ناپذيري شعر، بحث خواهد شد.  ها تحت عنوان وجوهي از ترجمه هر يك از آندر مورد 

هـاي   ناپذيري شعر، يعنـي تفـاوت   درادامه، به بررسي پنج وجه از وجوه مرتبط با ترجمه
هاي محلي، كه معتقـدان   نمادها و لهجه، تنيدگي صورت و معنا، وزن و قافيه فرهنگي، درهم

  شود. ورزند، پرداخته مي د ميها تاكي ناپذيري بر آن به ترجمه
  

  ناپذيري شعر پنج وجه ترجمه 1.6
  هاي فرهنگي تفاوت 1.1.6

كننـد   مـردمش بـه آن زبـان تكلـم مـي     ي فرهنـگ سـرزميني اسـت كـه      هر زبـاني، زاييـده  
(Feruza Irgasheva Bakhtiyorovna, 2021 : 32ي  اي واژه در هر زبان، تـابع زمينـه  ). لذا، معن

هايي عميق در عوامل فرهنگي دارند. بنابراين،  ها، ريشه و معناي واژه فرهنگي آن زبان است
اي كـه   ندارند و گاهي حتـا معنـاي واژه  هاي مترادف در دو زبان مختلف، معنايي واحد   واژه

مثـال،   شود، با معناي آن در زبان مبدا فرق دارد. بـراي  عيناً از زبان ديگري وارد يك زبان مي
بريم، ولي فرق زيادي اسـت بـين    كارمي به» شهيد«را به صورت » martyr«ي  در فارسي واژه

از » martyr«ي  ؛ چون واژهفارسيزبان در » شهيد«ي  واژهو در زبان انگليسي » martyr«ي  واژه
بـه معنـاي   » شـهد «ي  از ريشـه » شـهيد «ي  است، ولي واژه» مردن«به معناي » mort«ي  ريشه

در دو فرهنگ ايراني » شهيد«ي  ار فرهنگي پشت واژهچنين ب است؛ هم» شاهد و زنده بودن«
ي حقيقي، تنها با  ترجمه«گويد:  ) مي45: 1954دليل، نايدا ( همين و انگليسي متفاوت است. به
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ي معنا و سبك، از زباني به زبان ديگر  ها فقط در زمينه ها سروكار دارد و اين شباهت شباهت
  ) 75: 1357(مقدادي، ». شوند منتقل مي

  تنيدگي صورت و معنا درهم 2.1.6
در شعر، فرم يا صورت، از محتوا جداشدني نيسـت و هـر واژه، جزيـي از كـل اسـت. در      

رود  مي شناختي شعر ازميان نري و زيباييتر ارزش ه برگردان شعر موزون و مقفا به نثر، بيش
فـداي  شعر ترجمـه كنـيم، يـا محتـوا بايـد       كه بخواهيم آن را به صورت شعربه و درصورتي

صورت شود يا صورت فداي محتوا. گاهي آواها در شعر نقش معنايي دارند و آواهايي كـه  
اند، در زبان ديگر ممكن است همان حالت  ي حالت و مفهومي خاص در يك زبان، القاكننده

هـا   نيابيم كـه همـان آوا در آن   معنايي را در زبان مقصد هاي هم يا مفهوم را القا نكنند يا واژه
پو  ادگار اَلن» Raven«رغم وجود چندين برگردان از شعر  دليل، علي همين رفته باشد. به كار به

انگيـز در شـعر    پو براي بيان حالت غـم  ارايه نشده است، زيرا اَلن آنهايي مطلوب از  ترجمه
ــايي چــــون  در واژه» O«خــــود، از آواي  و ... » more« ،»even more« ،»nevermore«هــ

 پـذير نبـوده اسـت    ي فارسـي، چنـين كـاري امكـان     كـه در ترجمـه   اليكرده، درحـ   استفاده
ي آن توسـط   و ترجمـه » The Raven«نمونـه، بنـدهايي از شـعر     ). براي78: 1357  (مقدادي،

  ) را مالحظه كنيد.1: 1389پور ( محمد رجب
The Raven  
By Edgar Allan Poe 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore— 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 
As of someone gently rapping, rapping at my chamber door. 
“Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door— 

Only this and nothing more”. 
  كالغ

  پور ي محمد رجب ترجمه
  شبي دهشتناك

  خسته و ملول ، غرق در نسخه اي شگفت و مرموز
  از دانشي فراموش شده،
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  در مرز خواب و بيداري،
  ناگاه صداي تق تقي برخاست

  گويا كسي آرام در اتاق را مي زد.
  حتم دارم آشنايي است«زير لب گفتم: 

  –كه در را مي زند
  تر! همين، نه چيزي بيش

 وزن و قافيه 3.1.6

روست، زيرا در شـعر،   ي آثار موزون، مترجم با مشكلِ برگردان زبان موزون روبه در ترجمه
شـود. ترتيـب در تركيـب     شوند، كه موسيقي كالمي ايجاد مي ها طوري باهم آميخته مي واژه

آورد، كه انتقال آن به زبان ديگـر،   هجاهاي بلند و كوتاه در زبان، ريتمي خاص به وجود مي
كلـي،   طـور  . اين مسئله در برگـردان قافيـه در شـعر نيـز وجـود دارد؛ بـه      بسيارمشكل است

  هاي شعري از زباني به زباني ديگر با توجه به ماهيت زبان متفاوت است.  قالب
 ي ) هـــيچ ترجمـــهTheodore Horace Savory ) (1968 :56( ســـيورياز ديـــدگاه 

فزوده باشـد. وزن و قافيـه،   نيست كه از متن اصلي چيزي نكاسته يا بر آن چيزي نيا  موزوني
  كنند؛ ولي معمـوالً معـادل آن   توام با ساير تركيبات آوايي، موسيقي كالمي شعر را ايجاد مي

  شود. آواها در زبان ديگر، در آن معنا، يافت نمي

  تغيير سبك زباني در شعر و ها، گويش محلي، ي ها لهجه از استفاده 4.1.6
شـود،   ي شـعر از آن يـاد مـي    شـكل جـدي در ترجمـه   يكي از مسائلي كه از آن به عنوان م

شعر است، كه مترجم  در زباني سبك تغيير و ها، گويش محلي، ي ها لهجه از استفاده ي مسئله
ي محلي فارسي يا گويش ايرانـي، در   جاي فالن لهجه كند كه به را با اين پرسش مواجهه مي

جـا انگليسـي) و بـه     (در ايـن  ويشي محلي يـا گـ   فالن شعر، در ترجمه بايد از كدام لهجه
  دليل بايد استفاده كرد.  چه
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  نمادها 5.1.6
انـد،   شوند. تعدادي از نمادهـا جهـاني   ي نمادها دچار مشكل مي تر در ترجمه مترجمان بيش

هايي خـاص هسـتند.    ها محلي و مربوط به مناطق جغرافيايي و فرهنگ گرچه بسياري از آن
و غيـره متعلـق بـه فرهنـگ     » سـاقي «، »ميخانـه «، »مي«نند هايي ما مترجم در برگرداندن واژه

ها براي يـك ايرانـي كـه بـا      كند، زيرا تعبير و تفسير اين واژه ايراني مشكل پيدا مي- عرفاني
زبان متفاوت است. مترجم شـعرهاي عرفـاني    اصطالحات عرفاني آشناست با يك انگليسي

هـا از ايـن    اشد كـه خواننـده آن زبـان   تواند مطمئن ب گاه نمي هاي ديگر، هيچ فارسي به زبان
  ها دارد. ي ايراني از آن ها، همان استنباطي خواهند داشت، كه خواننده واژه

  
  ناپذيري شعر نهادهايي براي پنج وجه ترجمه پيش 2.6

ترتيـب   نهادهـاي عملـي نگارنـده بـراي پـنج وجـه مـذكور در بـاال بـه          در اين بخش، پيش
  شود:  مي  ارايه

 فرهنگي هاي تفاوت 1.2.6

نمونـه، در برابـر    نـد. بـراي  ك هاي فرهنگي در برخي مـوارد، نمـودي بـارز پيـدا مـي      تفاوت
زبـان نـاگزير،  بـه     اگر بافت موقعيت در متن كمك نكنـد، متـرجم فارسـي   » uncle«  ي واژه

عنـوان   را به» شوهرخاله«، يا »شوهرعمه«، »دايي«، »عمو«هاي  انتخاب خود، بايد يكي از واژه
هاي متعدد براي انواع برف در زبان اسـكيمو يـا    چنين، در برابر واژه خاب كند. هممعادل انت

اسـتفاده  » شـتر «و » بـرف «ومي هـاي عمـ   ناچـار، تنهـا از واژه   انواع شتر در زبان عربـي، بـه  
از فاطمـه راكعـي را   » ت سـين هفـ «زمينـه، شـعر    درايـن   اي  عنـوان نمونـه    كرد. بـه   خواهد
، شـاعري جـوان و    »سيدحسـن حسـيني  «پيد سروده شده و به كنيد، كه در قالب س  مالحظه

 سپيدار/ سرو/ سربلند/«مستعد، كه در بهار زاده شده و در بهار درگذشته، تقديم شده است: 
ي  ترين/هفت سين جهان/كه خدا آن را يك بهار/در سفره دار/ناياب سرور/ساالر/ سربه سيد/
  )75- 74: 1387(افشار، ». ط عيشمان/برچيدمان چيد/و بهاري ديگر/ ناگهان/از بسا سين هفت

  ترديد فاقد آن تأثيري در اين شعر براي كسي كه با فرهنگ ايراني نوروز آشنا نيست، بي
، »هفت سـين «و » نوروز«زبان دارد. درمورد بار فرهنگي  ي فارسي خواهد بود كه بر خواننده

قـدري   كه ايـن فرهنـگ بـه    توان گفت زبانان است، مي كه داراي عموميت بسيار بين فارسي
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ت، كـه قطعـاً حسـي كـه مخاطبـان      زبانان جا افتاده اسـ  ي مردم ايران و فارسي ميان عامه  در
ي  اصلي نسبت به صورت و پيام اين شعر دارند، قابل مقايسه با حس مخاطب ترجمـه   زبان

آن به انگليسي نخواهد بود؛ گرچه در اين ارتباط، توضـيح متـرجم در مقدمـه يـا پانوشـت      
بخـش بـراي    ي نوروز و هفت سين ايراني، تا حدود زيادي شعر را قابل درك و لذت درباره

  ي ترجمه خواهد كرد.  خواننده
شود، نيز طبعاً توضيح مترجم  در مورد مسائلي كه به فرهنگ و مشربي خاص مربوط مي

مـورد  شعر در ترجمه كمك كند. براي مثـال، در  بهترتواند به درك  در مقدمه يا پانوشت مي
ي اشعار عرفاني، بايد توضيح الزم، در حد كمك بـه درك شـعر از سـوي مخاطـب      ترجمه

چـه   زبـان نيـز چنـان    ي عـادي فارسـي   ترجمه، داده شود؛ گرچه در چنين مواردي، خواننده
يابد  ي مكتب يا مشرب خاص مطرح در شعر نداند، مفهوم را درنمي ي الزم را درباره مطالعه

  برد.  و از آن لذت الزم نمي

  تنيدگي صورت و معنا درهم 2.2.6
طور كه گفته شد، شـاعر،   اي مناسب براي اين مورد نيز هست. همان نمونه» سين هفت«شعر 

نوروز استفاده كرده، كه اتفاقـاً  » سين هفت«/ در ارتباط با sاز هفت اسم داراي آواي آغازين /
هـاي انگليسـي و    زبـان  هـم هسـت و در  » سيدحسن حسـيني «/ كه در نام sبه خاطر آواي /

اي از ايـن شـعر    خواني دارد. حال به ترجمه كند، هم فارسي، حس غم و اندوه را تداعي مي
  ):2توجه كنيد (

Superiority/sensibility/sobriety/ sociability/ 
Stability/ sustainability/ were the purest: 
Seven Ss/ that God placed in our provision/ 
And suddenly/ in another spring/ removed them/ from our table cloth of our 

celebration! 
شـوند،   / شـروع مـي  sهايي كه در ترجمه با صـداي /  شود، واژه طوركه مالحظه مي همان

ي  كـه در شـعر فارسـي، همگـي در طبقـه      هستند، درحالي» اسم«ي دستوري  عموماً از طبقه
  قرار دارند. » صفت«

» superiority«ي  اند، بـراي مثـال واژه   هايي دقيق انتخاب نشده لحاظ معنايي نيز معادلبه 
انـد؛   ترجمه نشده» سپيدار«و » سرو«ي  ؛ دو واژه»سربلندي«دارد، نه » مزيت و برتري«معناي 
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هم كه داراي بار فرهنگي » دار سربه«و » سيد«نيز دقيق نيست. از » ساالر«و » سرور«ي  ترجمه
  بينيم.  هستند، در ترجمه نشاني نمي خاص خود
شـعر، بـار معنـايي مشـتركي را در     آيد كه اسـتفاده از آواهـايي در    ندرت پيش مي گاه به

اي بـراي   واره را كـه بـاز سـوگ   » افسوس«زبان مبدا و مقصد القا كند. براي نمونه، شعر   دو
  است، مالحظه كنيد:» سيدحسن حسيني«

بـراي حـس ايـن همـه افسـوس/ الزم نيسـت/        دهد ايـن نـام/   چقدر بوي افسوس مي
هاي مختلـف،   ). علت، اين است كه برخي آواها در زبان65: 1386(راكعي، جالينوس باشي 

طور كه  همان مثال،  ي حسي مشترك هستند؛ براي كننده ازجمله در فارسي و انگليسي، تداعي
ي شـعر بـاال بـه     ترجمه كند. لذا در واندوه را تداعي مي / حس غمsتر گفته شد، آواي / پيش

  زيادي توانسته است ارتباط بين لفظ و معنا را در ترجمه حفظ كند.  انگليسي، مترجم تاحد
  خوانيم: اي اين شعر را با هم مي ترجمه

How much/Seyyed Hassan Hosseini/ gives off/ its smell of regret/ A name/! For 
feeling so much regret/ it is not  

necessary / to be a Jalinus (3)/ ! 
به لحاظ تلميح موجود در شعر باال، مترجم بايد در پانوشـت، بـه مهـارت و تخصـص     

هـاي   آوايي با ساير واژه كرد، كه نام وي ضمن هم جالينوس در علم طب و تشريح اشاره مي
  در اين شعر از لحاظ معنايي، و مورد تاكيد شاعر بوده است.  /s/ داراي آواي

، كه هم بـه لحـاظ بـار    »هفت سين«ي شعري مانند  از نظر نگارنده، درخصوص ترجمه
تنيدگي آوا و معنا در رديف شـعرهاي دشـوار بـراي ترجمـه      فرهنگي و هم به لحاظ درهم

ترجمـه كاسـت و آن را بـه نحـوي       هاي زيـر از دشـواري   توان به شيوه شود، مي داد مي قلم
  زبان ترجمه كرد: گليسيبخش براي مخاطب ان درك و لذت قابل

  سين ي ترجمه يا پانوشت، در مورد فرهنگ ايراني نوروز و هفت . توضيح در مقدمه1
جاي  ، كه به»سين هفت«ي شعر  گانه هاي هفت ي معاني واژه . توضيح در پانوشت درباره2

  رود.  به كار مي» ي ايراني متداول در سفره«سين  مواد هفت
هايي اسـت بـه    اشاره» بهاري ديگر«و » يك بهار«كه  اين . توضيح در پانوشت، درمورد3

  ، كه در بهار به دنيا آمد و در بهار از دنيا رفت »سيدحسن حسيني«فصل تولدومرگ 
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، و »دار سـربه «و » سـيد «. توضيح در پانوشت درمورد تلميحات تاريخي شـعر، ماننـد   4
پـروا   گـويي، بـي   در حـق شـجاع و  داران،  كه شاعر مذكور، هم سيد و هـم ماننـد سـربه    اين
  است  بوده

ايرانـي،  » سـين  هفـت «ي انتزاعي در  ي انتزاعي كه جاي هفت واژه . درمورد هفت واژه5
سـين (سـيب، سـنجد،  سـماق ، سـير، سـركه، سـبزه، سـمنو)          هاي معمول هفت هفت واژ
تواند به جاي تالش براي آوردن هفـت صـفت انگليسـي بـا صـداي       اند، مترجم مي نشسته

نويسـي كـرده،    هاي فارسي را در شـعر، حـرف   / كه همان معاني را القا كنند، واژهsآغازين /
  ها را به انگليسي، در پانوشت بياورد  معاني آن

براي ترجمه، الزامات زير » سيدحسن حسيني«و » سين هفت«درضمن، انتخاب دو شعر 
  طلبد: را از سوي مترجم مي

  دو شعر آشنايي با تاريخچه و علت سروده شدن اين - الف
/ در هر دو زبان فارسي و انگليسي sشناختي كه صداي / ي زبان آشنايي با اين مسئله - ب

  كند. غم و اندوه را تداعي مي
ي  عنـوان شـاعرجوان و برجسـته    بـه » حسـن حسـيني   سيد«ي  نامه آشنايي با زندگي - پ

و توجـه بـه   معاصر، كه در يك بهار به اين جهان آمد و در بهاري ديگر از اين جهان رفت، 
  / است.sاو داراي آواي /  كه هر سه جزء نام اين

ي اين شعر، مترجم افزون بر داشتن اطالعات ذكر شده، بايد به موارد زيـر   براي ترجمه
  نيز توجه كرده باشد:

ي هر مطلبي بايد دليلي وجود داشـته باشـد؛ ايـن دليـل، معمـوالً يـا        براي ترجمه - الف
ي او بـه يـك    ي ويـژه  هاي يك شاعر خاص يا عالقه و ايدهي شخصي مترجم به آثار  عالقه

ي ديگر آثار شاعر  شعر خاص است، كه در هر دو صورت، وي بايد براي ترجمه، به مطالعه
  هاي فلسفي، اجتماعي، و ادبي وي بپردازد.  و نيز شرح حال و آرا و ايده

ي  ترجمـه  تواند دريافت سفارشي از سوي شخص يا نهـادي بـراي   دليل ديگر، مي - ب
اي دقيق و منطبق بـر اصـول و    شعر يا اشعاري از يك شاعر باشد، كه باز الزم است ترجمه

 ار خواندن شعر مورد نظر، در كناري آن، چندين ب ي شعر ارايه شود، كه الزمه ضوابط ترجمه

ي شـعر وي از سـوي    هـاي شـاعر و دربـاره    ي ديـدگاه  ديگر آثار شاعر مربوطـه و مطالعـه  
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صورت،  يا آثار داشته باشد، در غير اين اي مطلوب از اين اثر تا بتواند به ترجمهاست،   مترجم
  ي آن منصرف شود.  است از ترجمه تربه

  وزن و قافيه  3.2.6
قدري با انديشـه، تخيـل، احسـاس و عواطـف      وزن، آهنگ و حتا قافيه در بعضي شعرها به

كـه   طـوري  فكيك از آن نيست، بـه وجه قابل ت هيچ خورده و درآميخته است، كه به شاعر گره
ي  »كوچـه «نمونه، در شعرِ  ماند. براي راستي، با حذف آن، درواقع، از شعر چيزي باقي نمي به

كنـد.   معناي شعر نقش ايفـا مـي   پاي محتوا در  شك حتا پابه فريدون مشيري، وزن و قافيه بي
ت دوري محبوب و ي خود از حسر شاعر توانسته است با اين وزن و قافيه تمام حس زنده

كـاري در تاثيرگـذاري عـاطفي     اهاي عاشقانه را به مخاطب منتقل كند و شـ  يادآوري خاطره
شـك بـراي    بيافريند. بيان اين همه عاطفه و حس حسرت، بدون موسـيقي شـعر، بـي     شعر

زبان، فراتر از بازگويي يك خاطره با چند تشبيه ساده نخواهد بود؛ چراكـه   مخاطب انگليسي
معنــايي، اســتعاره و امثــال آن ر از بــازي كلمــات، انــواع مجــاز، چنــداليگي در ايــن شــع

  نيست.   خبري
  خوانيم: ي انگليسي آن مي را با ترجمه» كوچه«ابياتي از شعر 

  بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم
  همه تن چشم شدم، خيره به دنبال تو گشتم

  شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم
  ديوانه كه بودم شدم آن عاشق 

  )14: 1378(مشيري، 

Without you in a moonlit night again I passed through that lane 

My entire being turned into eyes, For seeking you in that paradise 

The anticipated joy for seeing you, Refilled the over filled cup of my being anew 

Like the foolish lover that I was before 

 )1: 1392اميريان، (
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البته اين طور نيست كه وزن و آهنگ در شعر، همـواره چنـين نقشـي را ايفـا كننـد. در      
گونـه   كند و هـيچ  عنوان يك ابزار استفاده مي بسياري از شعرها، شاعر تنها از وزن و قافيه به

  شود.  اطب، حس نميتنيدگي محتوا و موسيقي در اثر، از سوي مخ درهم
خـورده، و يـا صـرفاً     هايي از چند شعر كه بسيار با وزن و قافيه گـره  جا، به نمونه در اين

شود. يكي ديگر از  دادن شعر از آن استفاده شده، اشاره مي عنوان ابزاري براي آهنگين جلوه به
ي جـاري   ي مشيري، وزن و قافيه، كامالً با محتوا و انديشـه  »كوچه«شعرهايي كه مانند شعر 

اثر سـيمين بهبهـاني   » سازمت وطن ميدوباره «خورده و قابل ترجمه نيست، شعر  گره در آن
  :است

  سازمت وطن دوباره مي
  اگرچه با خشت جان خويش

  زنم ستون به سقف تو مي
  ان خويشاگرچه با استخو

  )22: 1390(بهبهاني، 

I shall rebuild you, homeland, though with my soul’s clay 

Shall raise pillars to your roof, even though with my bones.  

 )63: 1384سعيدپور، (

گرچه مترجم كوشيده تاحدودي وزن شعر را رعايت كند، ولي وقتي بـه قافيـه رسـيده،    
  شود.  دادن موسيقي شعر احساس مي كامالً ازدست

د نقشي در گونه كه گفته شد، در بسياري از شعرهاي موزون و مقفا اصوالً اين موار همان
چـه از   ي آزاد و نثرگونـه، چنـان   گونه آثار در صورت ترجمـه  كنند. اين تاثيرگذاري ايفا نمي

انـد و فقـدان وزن و قافيـه در ترجمـه،      جوهر شعري قوي برخوردار باشـند، قابـل ترجمـه   
، بـه ابيـاتي از شـعرهاي زيـر     زنـد. بـراي مثـال    اي چندان به انتقال شاعرانگي اثر نمي لطمه
هـا   اند و وزن و قافيـه در تاثيرگـذاري آن    مند و قابل ترجمه كنيم، كه آثاري ارزش يم  بسنده

  كند.  نقش چنداني ايفا نمي
  يك مرد خميده كنج واگن

  شد غرق و درون خود فرو رفت
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  ي ترسناك در را  يك سايه
  واهمه باز كرد و تو رفت  بي
  ماند  رفت قطار و مرد مي مي

  اين بار قطار ماند و او رفت
  )89: 1390(عمران صالحي، 

  و يا شعري از فروغ فرخزاد:
  پرنده گفت:

  چه بويي، چه آفتايي، آه.
  بهار آمده است 

  وجوي جفت خويش خواهم رفت. به جستو من 
  )56: 1379(فرخزاد، 

  ها، و تغيير سبك زباني در شعر ي محلي، گويش ها استفاده از لهجه 4.2.6
ي  ناپذير در شـعر يـاد كـرد، اسـتفاده     عنوان ترجمه به  آن توان از يكي ديگر از مسائلي كه مي

تـوان اسـتفاده از تغييـر     د، مـي هاسـت. بـه ايـن مـوار     هاي محلي يا گويش شاعران از لهجه
هايي را بـراي ايـن    چه مترجم بخواهد معادل گفتار را نيز افزود. از نظر نگارنده، چنان  سبك

نمونه،  موارد در زبان مقصد پيدا كند، قطعاً، به كاري ناممكن يا محال دست زده است. براي
» چاووشـي «در شـعر  » كُـل «بـراي  توانـد در زبـان انگليسـي معـادلي را      گونـه مـي   وي چه
  بادام است) انتخاب كند! » پوست«ي يزدي به معناي  ه در لهجهثالث (ك  اخوان  مهدي

  ي دريا  گونه بر بيكران سبز و مخمل
  ل بادامخود را چون كُ يزورق ها ميانداز يم

  ) 200: 1395(اخوان ثالث، 

ــ چنــين اســت درمــورد اســتفاده از واژه هــم مثــال،  هــاي گويشــي. بــراي ارتهــا و عب
» رولـه «بندي صـميمي، پسـرش را    زندش در يك پايانساالروند، در شعري براي فر  فاطمه

ي  چنين، وي از واژه است. هم» عزيزم، فرزندم«كند، كه در گويش لري به معناي  خطاب مي
توانـد لفـظ و    گونه مي استفاده كرده است. مترجم چه» لباس لُري مردانه«، به معناي »چوخا«
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و » روله«عنوان معادل  گونه به ا و چهعبارتي را از كدام گويش احتمالي در زبان مقصد، و چر
  انتخاب كند و در ترجمه بياورد؟» چوخا«

 ي كوچكت را بپوش»چوخا«برخيز و 

  آواز بومي من و / رقص لري تو
  در اين مكعب خاكستري

  »! روله«چه حالي دارد / 
عـين واژه يـا عبـارت خـارج از      توانـد  زعم نگارنده، در چنين مـواردي، متـرجم مـي    به
ار (اعم از لهجه يا گويش) را در ترجمه و داخل گيومـه بيـاورد و معنـاي آن را در    معي  زبان

پانوشت توضيح دهد، با اين قيد كه اين واژه يا عبارت متعلق به كدام لهجه و گـويش و در  
چنين است اگر شاعري از واژه يا عبارتي از يكـي از   آن لهجه و گويش به چه معناست. هم

تواند بـه همـين    تركي، كردي و غيره) استفاده كرده باشد، مترجم مي هاي ايراني (مانند زبان
هاي گفتاري نيز همين شـيوه، بـا توضـيح     روش مشكل را حل كند. درمورد استفاده از گونه

  هاي مربوطه قابل استفاده خواهد بود. معناي گونه
در شـعر  اي از آن را  اي، كـه نمونـه   اما در مورد تغيير سبك گفتاري معيـار بـه محـاوره   

اي  چـه خـود بـا سـبك محـاوره      انتوانـد حتـا چنـ    بينيم، مترجم مـي  شاملو مي» روياي باد«
گويان زبان مقصد،  مقصد آشنايي الزم نداشته باشد، با كوششي مختصر، از طريق سخن  زبان

مثـال،   اي ترجمه كند. بـراي  به سبك مربوطه دست يابد و موارد مربوطه را به سبك محاوره
  احمد شاملو توجه كنيد:» روياي باد«ر از شعر ي زي به ترجمه

 The age of monstrous buildings  ها عصر عظمت هاي غول آساي عمارت

 And lies  و دروغ

 The age of huge flocks of hunger  يگرسنگ مِيعظ يها عصرِ رمه

 And the most freightening silence  ها سكوت نيبارتر وحشت و

 When the huge flocks of men and women  رفت يها م به دهانِ كوره يانسان مِيعظ يها كه گلّه يهنگام

 Were entering the mouth of furnaces  و حاال اگر دلت بخواد

 Now if you wish so  اديفر هيبا  يتون يم

 Ya can scream like a hell  :يگلوتو پاره كن

 The walls are armed from bottom up  )4( !از بِتُنِ مسلّحن وارايد

  )1381احمد شاملو (
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شده در بـاال، مترجمـان، عمومـاً،      هايي از نوع شعر اشاره قابل توجه است كه در ترجمه
ي محتوا و پيام موجود در شعر اكتفا و از پرداختن به ابتكار و تعمـد شـاعران    تنها به ترجمه

  اند.  نظر كرده راحتي صرف  در استفاده از موارد مذكور، به

  مادهان 5.2.6
گردد و لذا  ها به شناخت آدمي از هستي برمي ، درك بسياري از آندر مورد نمادها بايد گفت

) The road not taken» (راهي كه انتخاب شـد «مثال، در شعر  اند. براي براي همگان قابل فهم
گويـد كـه در جنگلـي تاريـك      مـي )، از دو راهي سـخن   Robert Frostاثر رابرت فراست (

ديگـري را بـه روزي ديگـر     انتخـاب كـرده، و  هـا را   شـوند و او يكـي از آن   جدا مي  ازهم
به عنوان نمادي براي هر نوع انتخـاب مهمـي   » راه«است. فراست در اين شعر، از   واگذاشته

در زندگي استفاده كرده است. در سطرهاي ديگر شعر، وقتي او دريغ و افسوس خـود را از  
كند، ذهن مخاطب از انتخاب  پيوندد، بيان مي كه راه به راه مي عدم انتخاب آن راه ديگر و اين

شود، انتخـابي كـه بـه     تر هدايت مي ي يك راه در جنگل تاريك، به انتخابي بسيار مهم ساده
تواند  هاي بسيار ديگري در زندگي وي شده است. حال، هر كس مي ناگريز منجر به انتخاب

، و تعبيـر كنـد: انتخـاب شـغل    بنا بـه تجـارب خـود در زنـدگي، ايـن انتخـاب را تفسـير        
  هايي مهم از اين نوع باشند.  توانند انتخاب ي تحصيلي، انتخاب همسر و... مي رشته انتخاب

شده، ماننـد   ها و اصطالحات نمادين خاص و كليشه اما درمورد درك معناي برخي واژه
، و .... كه مربوط به فرهنگ »به مي سجاده رنگين كردن«، »ساغر«، »ساقي«، »خانه مي«، »مي«

ها براي مخاطب زبان مبدا، به همـان انـدازه    هستند، بايد گفت كه درك آن و مشربي خاص
چه با اين فرهنگ و مشرب خاص آشـنايي   دشوار است كه براي مخاطب زبان مقصد، چنان

  نداشته باشند. 
ي ترجمه و يـا در پانوشـت، بـه صـورت      لذا در اين گونه موارد، مترجم بايد در مقدمه

هـا و عبـارات مربوطـه     ه و مشرب خاص و معناي نمادين واژمختصر و مفيد به آن فرهنگ 
وط اسـت، كـه متـرجم و مخاطـب،     جا، مشكل به مسائل فرهنگي مـرب  اشاره كند. در اين

  براي برگردان و درك درست آن، به مطالعه و شناخت آن نيازمندند.   هردو
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ديگـر،   عبـارتي  هـا، بـار معنـايي خاصـي در زبـان مبـدا دارنـد؛ بـه        در شعر، گـاه نشـانه  
آسـاني مقـدور نيسـت.     ها به زبان ديگر، به ي آن دليل، ترجمه همين شوند و بهمي  رمزگذاري

  ي آن توجه كنيد:  سهراب سپهري و ترجمه» نشاني«مثال، به سطري از شعر  براي
: 1378نرسيده به درخت / كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر اسـت (سـپهري،   

359(  
  ن ابيات توجه كنيد:ي انگليسي اي به ترجمه

Before you reach the tree / Is a street greener than God’s dreams. 
  ) 147: 1386(محيط، 

» بـاغ   كوچـه «ي را بـراي نشـانه  » street« يشود، مترجم نشانه كه مالحظه مي گونههمان
و  »خيابـان «، »كوچـه «مفهـومي متفـاوت از   » كوچـه بـاغ  «برگزيده است. در زبان فارسـي،  

معبري است كه به باغي راه دارد يـا از كنـار   » كوچه باغ«دارد. در رمزگان فرهنگي ما،   »باغ«
اي نسبتاً باريك، طوالني، سرسـبز و آرام، كـه محـل آمدوشـد انـدك      گذرد؛ كوچهباغي مي

اسـت  » روسواره«و » خيابان«تنها به معناي  »street«كه  عابران است، نه وسايل نقليه؛ حال آن
ندارد، در شـعر سـهراب سـبزي    » كوچه باغ«لحاظ فضا و مكان، هيچ وجه اشتراكي با  و از

شاهد تغيير نشـانه و   پيوند خورده است؛ ولي در ترجمه» كوچه باغ«با سبزي » خواب خدا«
  ) 141- 140: 1390خاني،  معناي آن هستيم. (سجودي و كاكه

در پانوشت به زيبـايي و   توانست در شعر باال مترجم مي» باغ كوچه«درخصوص عبارت 
باغ اشاره كند و توضيح الزم را بدهد؛ در اين مورد  بودن فضاي كوچه  سبزي، خلوت و تنگ

هـاي نمـادين    توانـد واژه  چنين درمورد نمادهاي عرفاني، كه قبالً ذكر شد، مترجم مـي  و هم
  ها را در پانوشت توضيح دهد.  نويسي كند و معاني آن فارسي را حرف

 

  پذيري شعر  هاي مربوط به ترجمه ديدگاه .7
پــذيري شــعر  بــا دفــاع از ترجمــهگرچــه درمجمــوع، آرا و نظريــاتي مســتقيماً در ارتبــاط 

مثال،  اند، براي تر برخورد كرده ها در اين زمينه با انعطافي بيش ندارد، اما برخي ديدگاه  وجود
اي كـه از حيـث   گونـه شعر بـه ي يك اند كه ترجمه ن ) برآ156: 1396مومن ( ناظميان وحاج
ي شعر، كامالً تطابق داشته باشد، ناممكن است؛ اما اگر انتظار ما از ترجمه مبداساختي با اثر 

با توجه به ماهيت شعر، تغيير كند و درصدد اين نباشيم كه در محصول ترجمه، شعر اصلي 
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ن آفرينشـي  عنـوا  ي شـعر را بـه  تـوان ترجمـه  گـاه مـي  بدون هيچ تمايزي يافـت شـود، آن  
  پذيرفت.   مجدد

حـدودي معتقـد بـه     كـه تـا   رغـم آن  ) علـي 47: 1959شناسـان، ياكوبسـن (   در ميان زبان
توان به انتقال شاعرانه  ، مينكته تاكيد دارد كه درهرحالناپذيري شعر است، اما بر اين  ترجمه
هـا انتقـال   بر اين نكته باور دارد كه ترجمـه، تن  ) نيز George Moonenزد. ژرژ مونن (دست 

، در ذيـل   نيـز دارد. از نظـر وي  » فرازبـاني «و » غيرزبـاني «هـاي   زباني نيست؛ ترجمه جنبـه 
شناختي و فرهنگي وجود دارند، كـه ترجمـه را     هاي زباني، انسان هاي زباني، همگاني داللت
و فرهنـگ مبـدا را    ، مـونن، بـراي ترجمـه، شـناخت زبـان      سـازند؛ درواقـع   پذير مـي  امكان

). يــوجين نايــدا نيــز در ترجمــه، دو نــوع Moonen, 1963-1971 : 26(دانــد  مــي  ضــروري
گزيني صوري، توجه بـه   كند. منظور او از معادل را مطرح مي» پويا«و » صوري«گزيني  معادل

تـرين شـكل بـراي     گزيني پويا، و انتقال پيام متن مبدا به طبيعي صورت و پيام متن، و معادل
مشـابه مـتن اصـلي در    كـه اثـري    نحوي ان مقصد است، بهگر متن در زب مخاطب و دريافت
   .(Nida,1959:148)ي زبان مقصد ايجاد كند  كننده خواننده يا دريافت

پـذير و برخـي ديگـر     ) بر اين باور است كه برخـي از اشـعار، ترجمـه   3: 1383پوري (
شـعار  اين مسئله به نحوي اسـت كـه برخـي شـاعران ا      ناپذير هستند. به اعتقاد وي، ترجمه
تـر اسـت؛    ناپذيرشان بيش كه برخي ديگر، اشعار ترجمه تري دارند، درحالي پذير بيش ترجمه
ــراي ــه ب ــوري در مقاي  نمون ــد پ ــپهري از دي ــهراب س ــعار س ــاملو،  ، اش ــعار ش ــا اش ــه ب س
اسـاس، او معتقـد اسـت كـه متـرجم بايـد فـرق بـين شـعر           هستند. بـرهمين   پذيرتر ترجمه
  شخيص دهد.ناپذير را ت پذير و ترجمه ترجمه

 يشـه ر ،خود يتشعر بنا بر ماهگويد،  ي شعر، مي ) در ارتباط با ترجمه76: 1380ملكي (
 يغنـ  ياتاز خصوصـ  يگـر، د زبـاني  دارد كه به آن سروده شده، و برگردان آن بـه  يدر زبان
 كـه  يكسـ  كـه  است ينبر ا يدهو عق كاهد ي، ماست گرفته سرچشمهكه اثر از آن  ا،مبد  زبان
 يو مقصـد، دسـت   اعالوه بر تسلط بر هر دو زبان مبد يدبا زند، يشعري م ي به ترجمه دست

  كند. عمل  موثرترباشد، تا در انعكاس روح متن هر چه  داشته در شعر و شاعري
انـد از:   ي اصـلي دارد كـه عبـارت    ) معتقد است كه شعر سه مولفه57: 1370فر ( خزاعي

كنـد:   گونه تعريف و نقـد مـي   عر را ايني ش هاي ترجمه موسيقي، ساختار و معنا. وي روش
تـك   كوشـد بـراي تـك    ست كـه متـرجم در آن مـي    اي اللفظي ترجمه ي تحت الف) ترجمه
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هـا و سـاختار مـتن اصـلي      واژهاي بيابـد و ازترتيـب    كلمـه  هاي متن اصلي معادل تـك  واژه
 كند كه اين شيوه ارزش ادبـي نـدارد و احسـاس شـعرخواني در     كند. وي عنوان مي  پيروي

ست كه مترجم در پي ايجـاد   اي قافيه، ترجمه شود. ب) ترجمه به شعر بي خواننده ايجاد نمي
شود و گاه اركان جملـه   تر و بلندتر از متن اصلي مي وزن است و نه قافيه. طول ابيات كوتاه

ن آن را رسـيدن بـه معنـا و حسـ     كند. وي مشكل اين نـوع ترجمـه را آسـيب    را عوض مي
اي است كه در آن، شعري بـه شـعر    ي منظوم ترجمه داند. ج) ترجمه يتر م ادبي بيش  ارزش

تـوان موسـيقي، سـاختار و معنـا را      شود. عيب اين روش آن است كه نمـي  ديگر ترجمه مي
حفظ كرد و تصويري درست از شعر به دست داد. حسن اين روش، آزادي مترجم و زيبايي 

مانـد و   مترجم در آن به معنا وفادار مـي ست كه  اي ي شعر به نثر: ترجمه آن است. د) ترجمه
) معتقد است چون ايـن  57: 1370فر ( زبان دقيق دارد و به متن اصلي نزديك است. خزاعي

نوع ترجمه، هم ويژگي هاي شعر را دارد و هـم ويژگـي هـاي نثـر، روش مطلـوب بـراي       
را  ي اصـلي شـعر، يعنـي موسـيقي، سـاختار و معنـا       ي شعر است؛ چراكه سه مولفه ترجمه

هـاي آهنگـين داراي بـار احساسـي؛      داراست. بنابراين، در اين نوع ترجمه، اسـتفاده از واژه 
ها براي ايجاد ربط و  ي حداقل از واژه تغييرات جزيي و پذيرفتني در اركان جمله، و استفاده

  پذير است. انسجام، توجيه
  
  شعر ةمتغيرهاي موثر بر ترجم .8

ي  متغيرهاي موثر براي ترجمهيري شعر، در اين بخش، ناپذ  پس از بررسي وجهي از ترجمه
شعر مانند تسلط مترجم به زبان مبدا و مقصد، آگاهي مترجم نسبت به شـعر و شـاعرانگي،   

درك  اجتماعي قابل- ام و محتواي انسانيآشنايي با فرهنگ زبان مقصد، انتخاب شعر داراي پي
و انتقـال آن بـه زبـان مقصـد،      براي مخاطب، توجه به صـنايع معنـوي و ادبـي زبـان مبـدا     

هاي حسي و عاطفي و شگردهاي شعري اثـر   مندي به شعر مورد ترجمه و درك جنبه عالقه
  شود. مطرح مي

مترجم بايد ضمن داشتن تسلط بـه زبـان مبـدا و مقصـد و تـوان تطبيـق و جـايگزيني        
ارد در تـرين مـو   تـرين و مناسـب   هاي فارسي با نزديك  المثل ها و ضرب اصطالحات، تمثيل

ي الزم را در فرهنگ و ادبيات فارسي و انگليسي داشته باشد. متـرجم  انگليسي، مطالعه  زبان
شعر بايد عالوه بر تسلط به زبان مبدا و مقصد، با گفتمـان موجـود در شـعر آشـنا باشـد و      
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شـناختي آن، از   شعر به لحاظ رمزگان هنري و پيـام زيبـايي  «رمزگان هر دو زبان را بشناسد. 
) 42: 1378). شريعتي (10: 1384(انوشيرواني، » اي برخودار است شناسي پيچيده نشانهنظام 

هنر مترجم ادبي بستگي به ميزان موفقيت وي در تاويـل اول (رمزگشـايي) و   «معتقد است: 
ي شعر، مترجم بايد بكوشد تا در رمزگشايي اثر به توفيـق   در ترجمه». رمزگذاري دوم است
وگو با صاحب اثـر،   ا، افزون بر خود او، گاهي نياز به ارتباط و گفتراست دست يابد و دراين

  زمينه وجود دارد. نظران و حتا مخاطبان دراين صاحب
اگر مترجم، خود، شاعر باشد يا مطالعات شعري جدي داشته باشد، در درك عواطف و 

ور مشـيري  تر خواهد بود. به با ها به مخاطب انگليسي زبان موفق ظرايف شعري و انتقال آن
و  الزم است چون سرودن شعر مايه و ذوق شاعري ي شعر، هم براي ترجمه)، 251: 1380(

. مترجم ارايه كردمطلوب از شعر  اي توان ترجمه و مقصد نمي مبدابه صرف آشنايي با زبان 
بشناسد و از خصوصيات شـعر در   كاملبايد استعدادها و امكانات ادبي هر دو زبان را  شعر

را كـه در قالـب يـك زبـان ريختـه      شـاعرانه   يمعنـاي  ،و تالش كنـد  ن آگاه باشدهر دو زبا
 ،شـاعر معمـوالً باسـهولت بـه زبـان خـود      . است، به قالـب زبـان ديگـر منتقـل كنـد       شده
 ،تراود و مترجم شعر جوشد و در قالب زبان به بيرون مي معنا از درونش مي ؛سرايد مي  شعر

 آن را در قالـب  بازشناسـد و  ،اعر جوشـيده اسـت  كوشد تا سري را كه درون ش درواقع، مي
  .دقت و بردباري است ،زباني ديگر بازسازي كند و اين امر مستلزم تالش

- ي معاصر براي ترجمه، الزم است برخوردار از محتوا و پيام انسـاني  شعرهاي برگزيده
يـا   گونـه شـعرها   زبان باشد. ايـن  اجتماعي قابل درك يا جالب توجه براي مخاطب انگليسي

، »زنـان «، »حقـوق بشـر  «، »محـيط زيسـت  «و » طبيعت«چون  معطوف به مسائل جهاني، هم
و ديگر مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي همگاني معاصر » خشونت«و » جنگ«، »كودكان«

، »هسـتي «چـون تـأمالتي در چيسـتي و چرايـي      يا به مسائل فلسفي، عاطفي و فراماده، هـم 
، »مســائل اخالقــي«، »ئل نوســتالژيك انســان معاصــرمســا«و » مــرگ«، »زنــدگي«، »عشــق«
و نظـاير آن مـرتبط اسـت، كـه     » هـا  واره نيايش«، »ديگرخواهي«، »مهرورزي«، »خيرخواهي«
چـه   ابـل درك و ترجمـه اسـت. آن   عنوان مسائل مشترك فرازماني و فرامكـاني، عمومـاً ق   به

ت كه هـدف شـاعر در   اش بسيار دشوار است، شعري اس ترجمه نيست، و يا بازآفريني قابل
قـدري   ها و آواهاست؛ يا صورت و معنا بـه  هاي موسيقايي و بازي با واژه ي مهارت آن، ارايه

شده در زبان مبـدا، در زبـان مقصـد     اند كه امكان انتقال آن به صورت خلق خورده هم گره به
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عرهايي كـه در قالـب كالسـيك    وجود ندارد. بديهي است شعر آزاد و سپيد نسـبت بـه شـ   
  تري دارند. پذيري بيش پذير نيست، ترجمه شده، و وزن و قافيه شان ترجمه  ودهسر

هاي شاعرانه آن ها  درمورد شعرهاي داراي قالب كالسيك فارسي، كه محتوا، پيام و جنبه
ي وزن و قافيه (كه قابل ترجمه نيست) توضيحي  تواند درباره قابل ترجمه است، مترجم مي

اين شعر داراي فالن وزن،  قافيه و قالب است، كه قابل ترجمـه  كه  در پانوشت، مبني بر اين
توضيح دهد؛ زيرا وزن و قافيـه از   به انگليسي نيست، براي مخاطب انگليسي زبان، مسئله را

نظر نگارنده، جز در مواردي معدود، عموماً در تأثيرگـذاري عـاطفي يـا شـاعرانگي نقشـي      
  شود.  نعت محسوب ميوص تر، نوعي فن كند، و بيش اساسي ايفا نمي

درخصوص تلميحات يا اشارات به مسائل اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، تـاريخي يـا      
بينامتني ناآشنا براي مخاطب انگليسي، مترجم توضيحات الزم را به صورت مختصرومفيد به 

كـه اثـر    - آورد. باور نگارنده بر اين اسـت كـه عناصـر شـعري     زبان انگليسي در مقدمه مي
پـردازي،   چـون تصـويرگري، خيـال    هـم  - كنـد  از ساير انـواع ادبـي متمـايز مـي    شاعرانه را 

دارپنداري، تشـبيه، اسـتعاره و    آميزي، جان بخشي، حس گويي، شخصيت گويي، وارونه نقيضه
  اند. عموماً قابل ترجمه _نماد (كه با شناخت انسان از هستي و پديده ها سر و كار دارند)

، كه مخاطب شعر در زبان مبـدا (و خـود متـرجم)    درمورد شعرهاي استعاري و نمادين
ها داشته باشند، و نمادهـاي جاافتـاده و مـرتبط بـا فرهنـگ و       ممكن است چند تأويل از آن
تـرين   ها و نمادها با نزديـك  ي مترجم، صرفاً انتقال اين استعاره مشربي خاص نيستند، وظيفه

ي ممكن از چنين شـعرهايي بـه   ها هاي ممكن به زبان مقصد است و درنهايت، تاويل معادل
اي از يك شعر فارسي به انگليسـي   نمونه، ترجمه براي شود. مخاطب زبان مقصد واگذار مي

  شود: ارايه مي
The night ،شب  

With its Throat Slashed خونين گلوي با 

Has been Singing است خوانده 

Till Late... ديرگاه... 

The Sea ،دريا 

Is sitting cold... سرد نشسته... 

A branch شاخه يك 

In the darkness of the forest جنگل سياهي در 

It’s crying loud towards light نور، سوي به  
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 كشد. فرياد مي

  )24: 1381شاعر: احمد شاملو (  )147: 1386( احمد محيطمترجم: 

در آن صـنعت  نمادين كـه  - )، اثري است تصويري24: 1381احمد شاملو (» طرح«شعر 
پنداري) به كار رفته است. درخصوص چنـين شـعري كـافي اسـت      بخشي (انسان شخصيت

هاي معادل مناسب و سـاختار نحـوي مطـابق از زبـان انگليسـي بـه        مترجم با انتخاب واژه
بخشي كه در شعريت ايـن اثـر    برگردان شعر بپردازد. تصويرپردازي، نمادگرايي و شخصيت

، با برگرداني مناسـب،   توجه شعراند، كه مترجم بدون تالشي ويژه لنقش دارند، از موارد قاب
زبان منتقل كنـد و تاويـل     طورطبيعي به مخاطب انگليسي تواند تاثير موجود در شعر را به مي

شود، به خـود   شعر و تفسير نمادها را، كه به افق ديد فرهنگي و شخص مخاطب مربوط مي
  گذارد. وي وا

نمادها تاويل اجتماعي، سياسي يـا شخصـي داشـته باشـد، كـه       تواند از اين مخاطب مي
هـا از معـدودي فراتـر     تاويـل ي واژگـاني، نحـوي و معنـايي شـعر، ايـن       خاطر محـدوده  به

رفت. پرداختن به تاويل شعر، از وظايف مترجم نيست، بلكه وي در مقام مخاطـب    نخواهد
زد، ولي طبعاً تاويل يـا برداشـت   تواند به تاويل شعر مبادرت ور شعر در زبان مبدا، خود مي

ي وي صـرفاً برگردانـدن شـعر در     خود را از شعر در ترجمه منتقل نخواهـد كـرد. وظيفـه   
  ها، ساختار نحوي و معنايي شعر است.  ارچوب واژههچ

جا كه اين موارد،  ها، ازآن بخشي از نظر انتقال حس و تاثير موجود در نمادها و شخصيت
ي واژگـاني   جهان و مسائل فرازماني و فرامكاني است، ترجمـه  مربوط به شناخت انسان از

زبـان نيـز    بـه مخاطـب انگليسـي   زبـان داشـته،    تواند تاثيري را كه مخاطب فارسـي  ها مي آن
  كند.  منتقل

ي شـعر)   وايـي (خـارج از حيطـه   آ جنـاس اي از  نمونـه  عنـوان  ي كوتـاه زيـر بـه    جمله
  گير دارد: شعر، كاربرد چشمشود، كه البته موارد مشابه آن در  مي  ارايه

  ي؟قرار چرا بي
  دارم. قراربراي اين كه 

هايي بـراي   هاي انگليسي، معادل گونه خواهد توانست در قالب واژه فكر كنيد مترجم چه
ي معنا و محتوا،  (در معناي ديدار يك عزيز) بيابد، كه ضمن ارايه» قرار داشتن«و » قراري بي«

تــرين عامــل آن، جنــاس  در دو اصــطالح بــاال را كــه مهــم ي نهفتــه تاثيرگــذاري شــاعرانه
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ناپـذيري،   است، به مخاطب انگليسي زبان ابالغ كند! موارد بسياري از مسائل ترجمـه   آوايي
ها، شيوايي و رسايي شعر، وزن و قافيه و بعضي شگردهاي زبـاني و   آهنگ مربوط به ضرب
يا اكثريـت    ما چنين نيست كه در همهزبان است؛ ا انتقال به مخاطب انگليسي آوايي، غيرقابل

هـا،   ي آن كه عدم امكان ترجمـه  نحوي نوع وجود داشته باشد، به اشعار معاصر، مواردي ازاين
  طورجدي از تاثيرگذاري آن بكاهد.   رو كند، يا به درك و لذت نهفته در شعر را با مشكل روبه

  
  گيري . نتيجه9

ها و آرزوهـاي فـردي و اجتمـاعي     گاه آرمان تجليي شعر، درمقام هنري كالمي، كه  ترجمه
تواند در كشف مشتركات انساني و به تبع از آن، ايجـاد همـدلي بـين     ناب بشري است، مي

ي  چنـين، ترجمـه   بديل ايفا كند. هم ي جهاني، نقشي بي ها، و درنهايت، نيل به مفاهمه انسان
شناختي متن مبدا، و درنتيجه،  يتواند در انتقال احساسات و عواطف و موارد زيباي خوب مي
ي  همـه، ترجمـه   ايـن  تر مخاطب زبان مقصد از شعر، تاثيري عمده داشته باشد. بـا  لذت بيش

ي ترجمـه   نظـران حـوزه   و صـاحب  برانگيـز بـين مترجمـان    اي بحـث  شعر، همواره عرصـه 
با توجه به  اند كه برگردان شعر از يك زبان به زبان ديگر، ميان برآن اين است. اكثريت در  بوده

هـاي مختلـف شـعري،     ي شعر، مانند سجع، موسيقي، قالـب  دهنده ماهيت و عناصر تشكيل
هــا و نمادهــا، فشــردگي و  انديشــه، تخــيالت و درونيــات شــاعر، انــواع مجــاز، اســتعاره 

بودن زبان شعر و نيز عواملي چون تاثيرات فرهنگ و محيط اجتماعي و تلويحـات   اقتصادي
هـاي   كند. برخـي نيـز ابهـام در شـعر و سـاخت      ناپذير مي را ترجمهتاريخي و معاصر، شعر 

ي  هاي صرفي و نحوي زبان مبدا در زبان مقصد را از مشـكالت ترجمـه   دستوري و ويژگي
ي شـعر،   ي افكـار شـاعر، زمينـه    اند؛ و بعضي ديگر، مواردي چـون محـدوده   شعر برشمرده

هـاي دسـتوري و    ب سـاخت آميـزي مـتن، عـدم تناسـ     ي ابهـام  ي محلي، حفظ درجه لهجه
معصـوم و   انـد. (حسـيني   هاي صرفي و نحوي زبان مبدا را نيز به موارد بـاال افـزوده   ويژگي
  )56: 1393؛ هاشمي، 17: 1382پورساعدي،  ؛ لطفي94: 1394زاده،  علي
كنند، با وجود نظرات  ) تاكيد مي2: 1396مومن ( گونه كه ناظيمان و حاج همه، همان اين با

ي شـعر از زبـاني بـه     ناپذيري شعر فارسي، ترجمه پذيري يا ترجمه ي ترجمه همختلف دربار
) بـر ايـن امـر    57: 1370فـر (  زبان ديگر، در عمـل جريـان داشـته اسـت؛ گرچـه، خزاعـي      
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 يدواحد در ترجمه شعر وجود نداشته و بع يروش گاه يچمترجمان ه ياندر مكند كه  مي  تاكيد
  . واحد توافق حاصل شود يسر روش ينده، بردر آ رسد يبه نظر م
ي  منـد در زمينـه   گرفتـه، پژوهشـي منسـجم و نظـام     كه بنا بر مطالعـات صـورت   جا آن از
ي  ي شعر معاصر فارسي به زبان انگليسي، صورت نگرفته بود، نگارنـده  سنجي ترجمه امكان

ز ناپذير بـودن شـعر، وجـوه آن و نيـ     پذير يا ترجمه اين مقاله بر آن شد كه به بررسي ترجمه
  ي شعر معاصر فارسي به زبان انگليسي بپردازد.  متغيرهاي مرتبط با ترجمه

عنـوان   ها بـه  وگريخته از آن ي مواردي كه جسته هاي پژوهش حاضر، كليه براساس يافته
پذيرند، جز موارد موسـيقايي از قبيـل وزن،    شود، ترجمه ناپذير در شعر ياد مي موارد ترجمه

وجـه   هـيچ  اند، كه بـه  ورت و معنا به قدري باهم گره خوردهقافيه و جناس و مواردي كه ص
ــه  ــان ترجم ــذا   امك ــعري و تاثيرگ ــف ش ــظ ظراي ــا حف ــر  ي آن ب ــان ديگ ــه زب ري الزم ب

گرچــه جــزو دشــوارترين انــواع  ي شــعر را كــه ترجمــه نيســت. نهايــت آن  ترجمــه قابــل
  ناپذير تلقي كرد.  توان آن را ترجمه دانند، در كليت آن نمي مي  ترجمه
پذيري و  آموزان را از برخي وجوه ترجمه ترجمه تواند ميايج كاربردي پژوهش حاضر نت

ي شعر آگاه كنـد و منجـر بـه يـافتن      ناپذيري شعر و نيز متغيرهاي مربوط به ترجمه ترجمه
تـرين معـادل هـا و     كارگيري نزديك ي شعر ازطريق به كارها و شيوه هاي مناسب ترجمه راه

اي از  تالش نگارنده بر اين بـوده كـه ضـمن تاكيـد بـر پـاره       ي خوب شود. توليد ترجمه
پذيري شـعر را در كليـت بـه چـالش كشـيده،       ي شعر، نفي ترجمه هاي ترجمه دشواري

انـد،   ناپـذير تلقـي شـده    رجمـه تـر ت  كارهايي عملي براي بسياري از موارد، كـه پـيش   راه
 دهد.  ارايه

  اند از: اين موارد عبارت
 - حــس آميــزي و نظــاير آن، عينــامــاد، تشــبيه، انــواع مجـاز،  ي اســتعاره، ن ترجمـه  - 1
اي  به نحوي كه مخاطب، از طريق انتقال دقيق آن (بـا ترجمـه   - تأويل يا تفسير مترجم بدون

  ي ارتباطي)، خود به تأويل و تفسير آن بپردازد. نزديك به ترجمه
ــر ســاخته ي واژه ترجمــه - 2 ــ (عمــدتا واژه ي شــاعر هــاي جديــد و ب ي و هــاي تركيب
ي ارتبـاطي) بـا اسـتفاده از     جديد) به همان صورت (با برگرداني نزديك بـه ترجمـه    مركب
  ها و وندهاي معادل، در زبان انگليسي ترجمه شود. ريشه
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گـري) از   ها و اصطالحات يك مكتب يا مشرب خاص (مـثال صـوفي   در مورد واژه - 3
ي  ه شود، در حـالي كـه ترجمـه   فاد) استtranscription(آوانويسي يا برگردان به خط انگليسي

ي شـعر،   ين در پانوشـت يـا مقدمـه   شـود. هـم چنـ    ها به انگليسي در پانوشت آورده مي آن
  صورتي مختصر و مفيد، توضيحاتي در مورد آن مكتب يا مشرب داده شود. به

اسالمي (مثال - در خصوص شعرهايي كه موضوع شان ملهم از فرهنگ خاص ايراني - 4
ظاير آن) باشد، در مقدمه يا پانوشت، توضـيحاتي مختصـر و مفيـد،    نوروز و هفت سين و ن

  ارايه شود و نام ها و اصطالحات به صورت آوا نويسي يا برگردان به خط انگليسي بيايد.
بـودن آوا و معنـا منجـر بـه      در مواردي كه در بخشي از يـك شـعر، در هـم تنيـده     - 5

رگــردان آن بــه زبــان انگليســي بآفرينــي و تأثيرگــذاري خاصــي شــده، كــه امكــان  زيبــايي
ر مــورد آن بخــش و ايــن كــه چــه نــدارد، متــرجم در پــاورقي، توضــيح الزم را د  وجــود
كـه بـه تأثيرگـذاري آن بخـش بـه      تنيدگي خاصـي ميـان آوا و معنـا وجـود داشـته،       درهم
فارسي منجر شده، ارايه دهد و بگويد كه چرا امكـان برگـردان آن بـه زبـان انگليسـي        زبان

  ته است. وجود نداش
ي شعرهاي موزون و مقفايي كه زيبـايي و تـأثير گـذاري خـود را عميقـا       در ترجمه - 6

نظـر كنـد، يـا     انـد از ترجمـه صـرف   تو مديون موسيقي يا رديف شعر هستند، متـرجم مـي  
صورت ملزم يا ناگزير بودن از ترجمه، در پانوشت، توضيح الزم را ارايه دهـد، مبنـي بـر    در

هاي مربوطه، قابل ترجمه بـه شـعر انگليسـي نيسـت، و لـذا، وي       اين كه موسيقي يا رديف
توانسته تأثيرگذاري مبتني بر اين عوامل را به انگليسـي برگردانـد. در خصـوص چنـين      نمي

شـعر پيـام و محتـوايي خـاص را     شعرهايي (مثال شعر كوچه، اثـر فريـدون مشـيري)، كـه     
ي تأثيرگذاري آن بـر اسـاس    بلكه همههاي ادبي خاصي نيست،  دهد و داراي آرايه نمي  ارايه

ي  نـد بـا تـأثيري كـه از قطعـه     توا القاي عواطف و احساسات به مخاطب است، مترجم مـي 
گرفته، براي القاي احساسات و عواطف جاري در شعر، به نحوي آهنگين، در قالـب    مزبور

، برگردانـي  ساختار موسيقايي شعر انگليسي، يا استفاده از زبان عاطفي و تخيلي در آن زبـان 
  دل خواه از شعر ارايه دهد.

هـايي از نـوع اسـتفاده از    در مورد شـعرهايي كـه در آن، شـاعر بـه هنجـارگريزي       - 7
هـا يـا ديگـر     هـا، لهجـه   ها ها و اصطالحات گـويش  ها (آركائيسم)، استفاده از واژه واژه كهن
ه از آوا نويسي، يا تواند با استفاد هاي ايراني در شعر فارسي دست زده است، مترجم مي زبان
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) و توضيح معـاني ايـن واژه هـا و اصـطالحات در     transcriptionبرگردان به خط انگليسي (
  ي خود را ارايه دهد. پانوشت، ترجمه

  
  ها نوشت پي

است، كه در اصـطالح ضـرب بـه معنـاي     » rhythm«ي  معادل فارسي واژه» آهنگ ضرب«ي  . واژه1
  .واحد شمارش زماني موسيقي كالم است.

 )75- 74: 1387.مترجم: دكتر مهدي افشار (2

 نزد خواص و عوام مشـهور اسـت  است.  هشتمين و آخرين طبيب بزرگ يونان باستان. جالينوس 3
 جالينوس تخصص بر تاكيد باال، شعر شود. در نزديكحتا مقام علمي او كس نتوانست به  كه هيچ

 شخصـيت  بودن مرده به هم جالينوس، نام از استفاده با زبان، هم شاعر، كه است، تشريح علم در
 بـه  نياز كه ،»حسيني سيدحسن« نام از اندوه و غم تراويدن به هم و دارد اشاره شعر در موردنظر

  .ندارد تشريح و كنكاش
هاي دردسـترس، بـا اصـالحات جزيـي در      ضمن استفاده از برخي ترجمه» روياي باد«ي  . ترجمه4

لط بــه زبــان انگليســي معيــار و مــاس بــا ســاكنين مســاي) از طريــق ت بخــش پايــاني (محــاوره
  اي متداول شهر واشنگتن انجام گرفته است. محاوره  زبان

  
  نامه كتاب

-http://motarjemبرگرفتـه از  ». ي انگليسـي  شعر كوچه همـراه بـا ترجمـه   ). «1392اميريان، يونس (

j.blogfa.com/post/100.  
  زمستان.تهران: ». ثالث  ي اخوانكتاب شعر مهدي ده  مجموعه). «1395ثالث، مهدي ( اخوان 

  آرا. تهران: واژه». ترجمه دفتر شعر ناخنكي به زندگي اثر فاطمه راكعي). «1387افشار، مهدي (
ي پـژوهش   مجلـه ». «زمستان«گراي شعر  شناختي ساخت ). تاويل نشانه1384انوشيرواني، عليرضا (

  .20- 5، 23، شماره »هاي خارجي زبان
  تهران: نگاه.». بهبهاني سيمين اشعار مجموعه). «1390سيمين (بهبهاني، 

  .اطالعات: تهران). راكعي فاطمه ي ترجمه( »شعر ي درباره«). 1383( الرنس پرين،
  .35، »آزما«وگويي با احمد پوري.  ). گفت1383پوري، احمد (

  بيروت: منشورات محمدعلي بيضون. ». الحيوان). «1969جاحظ، عمروبن بحر (
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 ،هاي نحـوي، چالشـي در ترجمـه ادبـي     تفاوت). 1394معصوم، سيدمحمد و عليزاده، الهه ( نيحسي
مطالعات زبان و  ي هنام فصل«، هاي حافظ مورد پژوهي: ترجمه ضمير سوم شخص مفرد در غزل

- 112، دوم، تابسـتان ي شـماره ، علمي ـ پژوهشي،  )ادبيات و علوم انساني ي هدانشكد( »ترجمه
93.  
ي سـال اول  ، دوره»پژوهشي متـرجم  - علمي ي هنام فصل«ي شعر.  ). ترجمه1370علي (فر،  خزاعي

  .57، ص 1370بهار و تابستان، 
  تهران: اطالعات.». ناخنكي به زندگي). «1386راكعي، فاطمه (

پــو). برگرفتــه از ســايت  ي شــعري از ادگــار الــن (ترجمــه» كــالغ). «1389پــور، محمــد ( رجــب
http://rajabpur.blog fa .com/post/4 .  

ي مجلـه «ي يوسـف ابـاذري و مـراد فرهـادپور).     ). رسالت هرمنوتيك (ترجمـه 1368ريكور، پل (
  . 5و  4، ش »فرهنگ

 - ي علمي نامه دوفصل«ي شعر.  ها و ترجمه نشانه  ). بازي1390خاني، فرناز ( سجودي، فرزان و كاكه
  .133- 153، پاييز و زمستان،  5ي  سوم، شماره ، سال»پژوهشي زبان پژوهي دانشگاه الزهرا

تهـران: انجمـن   ». چـاپ نخسـت  - شعر معاصر ايران (انگليسي به فارسي). «1384سعيدپور، سعيد (
  شاعران ايران.

بـه كوشـش يعقـوب نيازشـاهي).     » (ي آثـار دفتـر يكـم: شـعرها     مجموعـه ). »1381شاملو، احمد (
  موسسه نگاه.  تهران:

ي ادبيـات و   ي دانشـكده نشـريه «ترجمه ي متـون ادبـي.    درمورداي  نكته). 1378شريعتي، محمد (
 44- 25): 6(پياپي  7و 6 يشمارهجديد، ي دوره، »انساني دانشگاه باهنر كرمان علوم

شناسـي، بنيـاد مطالعـات    ي ايران مجله«ناپذيري شعر. ). در ترجمه1381كدكني، محمدرضا ( شفيعي
  .749- 743: 56ي  ، شماره»ايران

هـاي تحـول شـعر معاصـر     با چراغ و آينه در جستجوي ريشه). «1390كدكني، محمدرضا ( يعيشف
  تهران: سخن.». ايران
  تهران: آگاه.». موسيقي شعر). «1390كدكني، محمدرضا ( شفيعي

  تهران: مرواريد. ». اي از اشعار عمران صالحي گزيده). «1390صالحي، عمران (
ترجمـه احمـد شـاملو از اشـعار      ي(با بررسـ  »آن يو تنگناهاترجمه شعر ). «1392عباسي، فاطمه (
 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ايالم. ، پايان)اميجرالد از اشعار خ تزيو ترجمه ف وزيلنگستون ه

  تهران: مرواريد. ». ديوان شعر فروغ فرخزاد). «1379فرخزاد، فروغ (
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ي، . تهران:مركـز نشردانشـگاه  »مهدرآمدي به اصول و روش ترج). «1376( ، كاظمپورساعدي لطفي
  چاپ سوم.

تهران: مركز نشر دانشـگاهي،   ».درآمدي به اصول و روش ترجمه« ).1382( ، كاظمپورساعدي لطفي
 .چاپ پنجم

  آگه. تهران: » زيده ي شعر نو ايران)ي من است (برگ دنيا خانه). «1386محيط، احمد (
  (چاپ يازدهم). تهران: مرواريد.» مشيريي اشعار فريدون  گزيده). «1378مشيري، فريدون (
 ترجمه يشهما ينمقاالت نخست ي مجموعه». ناپذير است؟ آيا شعر ترجمه). «1380مشيري، مهشيد (

 ي.. مشهد: دانشگاه فردوسيراندر ا ادبي

فن ترجمه: اصول نظري و عملي ترجمه (از عربي به فارسي و فارسي بـه  ). «1389معروف، يحيي (
  .سمت تهران:». عربي)

- 26، 30 يشماره ،»گلستانه ي نامه ماه«در ترجمه شعر.  يهبازنگري چند نظر). 1380ملكي، دومان (
27.  
- 161: 1387، »ي زبـان و ادب  مجلـه »ناپذيرها در شعر فارسـي.   ). ترجمه1387اناري، ساالر ( منافي

142.  
بررسي سيستم تحريف مـتن  هاي ترجمه و  ).نظري بر روند پيدايش نظريه1389پور، فاطمه ( مهدي

  .63- 57، 41ي ، شماره»كتاب ماه ادبيات«از نظر آنتون برمن. 
ي شـعر از  شناختي براي تحليـل ترجمـه  ) چارچوبي زبان1396مومن، حسام ( ناظميان، رضا؛ حاج 

ي جديـد،  ، سال نهم، دوره»ي لسان مبيننامه فصل«ي فرماليسم. عربي به فارسي بر مبناي نظريه
 ).147- 173: 29شماره 

، »جهـان كتـاب  «ي شـعر.   اي موفـق در ترجمـه   گاه انكار: نمونه ).در جاي1379دري، حسين ( نجف
  .15- 14، 102و  101ي شماره

، »ي مترجم هنام فصل«ي شعر اثر مك بيت.  ي ترجمه ). مالحظاتي درباره1393هاشمي، محمدرضا (
  .50- 56، 14- 13ي سال چهارم، شماره
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