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  دهيكچ

 يهـا  يژگـ ي و انيـ در م .  از نظر ارزش، همسنگ محتواسـت      ختير ا،ي دن مي بزرگ و فخ   يدر آثار شعر  
 فـا ي ا يي شـعر، نقـش بـسزا      تيـ فكي دارند و در بـاال بـردن         ي خاص تياهم يي آوا يها يژگير، و  شع يصور

هـا و    يژگـ يو. نـد ك توجـه    زيـ  ن ختيرانتقال     به ، انتقال محتوا  ي همپا دي شعر، مترجم با   ةدر ترجم . نندك يم
ه كـ  اسـت  ييهـا  ها و ظرافت يدگيچي پي دارا،ندك ي مزيه آن را از نثر متما     ك خاص شعر    يي آوا يها ساختار

زبـان     حـافظ بـه    يها  غزل از   يكي از   يا  ترجمه ميبرآن حاضر   ةدر مقال . طلبد ي را م  يدر ترجمه توجه خاص   
 ي بررسـ  يفي توصـ  ردكـ يرو، بـا     شـعر  يـي خصوص آوا    و به  ي صور يها يژگيو   به ژهيتوجه و  را با    يروس

.  پرداخـت مي آن خـواه ةرجمـ  تليـ تحل   سپس به،مينك ي مي غزل حافظ را بررس   ني ا يها يژگيابتدا و  .مينك
 اميـ توانـد در انتقـال پ      ي شعر در ترجمه، تا چـه حـد مـ          يي آوا يها يژگيو   به يتوجه يب دي د ميخواهآنگاه  

هـا و     كمتحـر (ن غـزل بـا وزن شـعر و تعـداد اصـوات              يه در ا  ك يام و مضمون  ي پ .ندك خلل وارد    سندهينو
ن يهـا و آهنـگ دلنـش        هـا و مـصوت      ندانه صامت اربرد هنرم كن وزن ارتباط تنگاتنگ دارد و از        يا) ها  نكسا
  .ندك يدا نمي ارتباط پييقاي و موسيي آوايها يژگين ويد، با ايه باكرد، در ترجمه، آنچنان يپذ ير ميها تأث آن
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  مقدمه
 روش يگـر يد و يزيتجـو  روش   يكي: در نظر گرفت    را توان دو روش   يدر نقد ترجمه م   

شـود و سـپس راه        يه در ترجمـه وجـود دارد اشـاره مـ          ك ييرادهايا ، به   در روش اول  . يفيتوص
 وجـود    موجب بـه   مختلف   يردهايك رو ،ن روش يدر ا . شود يز م يراد تجو ي رفع ا  ي برا ييها  حل

 يا  گونـه   ه   ب يسشنا دهند و اهل زبان    ي نظر م  يا   گونه  ات به ياهل ادب : شود  يآمدن آراء گوناگون م   
ن يدر ا . شود يف ترجمه پرداخته م   يتوص  ، فقط به    در روش دوم  . گري د يا  گونه  و اهل ترجمه به   

... ا يـ  يـي ا آوا يـ  يا نحو ي يه شامل ساختار واژگان   ك (ي متن اصل  يها و ساختارها   يژگي، و روش
 يهاهـا و سـاختار   يژگـ يه مترجم در انتقال و   ك ييها  وهيا ش يوه  يسپس ش  ،شود ي م يبررس) است

شود،   ي ارائه نم  يه راه حل  كش، از آنجا    ن رو يدر ا . شود يح م ي، تشر است ار گرفته ك   به يمتن اصل 
ن دو  ي ا يه گاه كم  ينك يادآوريد  يبا. شود ي درخور داده م   يها   انتخاب روش  ي، آزاد مخاطبان به  

ه كـ رنـد   يگ ياند مورد اسـتفاده قـرار مـ        امالً متفاوت كه  ك ي خاص يردهايكروش با اهداف و رو    
 ة ترجمـ  يهـا   يژگـ يف و يتوص   حاضر به    ةدر مقال . الفارق است   مع ين موارد يها در چن   اس آن يق

 اثر يل آواشناخت يتحل خت و توجه خاص خود را به        م پردا ي خواه يزبان روس   از حافظ به     يغزل
  .ردكم يمعطوف خواه

ه يسـ ات رويل ادبك بر يقير عميه تأث ك است   يه حافظ شاعر  ك است   يته ضرور كن ن ير ا كذ
ن، يشيـ ن، آزنوب كي اول قـرن نـوزدهم در آثـار پوشـ          ةمـ يخصوص در ن    ر به   ين تأث يا. داشته است 

ن يـ  بعـد هـم ا  يهـا  البتـه در سـال  . شود يافت ميسندگان روس يگر شاعران و نويبستوژف و د 
رو او در     فت و شـاعران دنبالـه      يافت و در آثار شاعر بزرگ روس، آفاناس       ياهش ن ك يرگذاريتأث
 17قـرن    حافظ در اروپـا، در     يها  ن ترجمه ياول. افتيه همچنان ادامه    يات روس يادب» يا قرن نقره «

وان يـ د« در   يه گوتـه شـاعر بـزرگ آلمـان        ك آغاز شد    ير حافظ زمان  يانجام شد، اما شهرت فراگ    
 تازه  ين زمان فصل  ياز ا . ر در آورد  يرشته تحر   به» تاب حافظ ك« با نام    يخود فصل » ي غرب -يشرق

 يهـا   ن ترجمه غـزل   يه، اول يدر روس . ات اروپا و جهان آغاز شد     ين در ادب  ي زم از هنر شعر مشرق   
 چند غـزل از     1826ن بار در سال     ي اول ي برا يو. شود  ين شناخته م  يشي آزناب يتريحافظ با نام دم   

 يهـا   از غـزل ي بـستوژف تعـداد  1828پس از آن در سال . ردك ترجمه يزبان روس حافظ را به    
گـر را  ي دي گوته و دو تا  يها را از متن آلمان       آن يه پنج تا  كرد  كجمه   تر يزبان روس   حافظ را به    

ه از كـ  اسـت  ي حافظ در زبان روس يها   غزل ةن ترجم ين اول يا.  برگرداند يم از زبان فارس   يمستق
 از  يز برخـ  يـ  ن يگـر ي بعد تا عصر حاضر مترجمـان د       يها  در سال . است   انجام شده  يزبان فارس 

ه از آن كـ انـد   ردهكـ  ترجمـه  ي زبان روسـ   به يا از زبان فارس   ي ا از زبان دوم   ي حافظ را    يها  غزل
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ن يتـر   از تـازه يكـي ... .  و  كيفسيووا، دونا كوچتكن،  كيپين، ل ي، درژاو كينسيفت، سلو : اند  جمله
 يا  اسـت، توسـط گـروه سـه نفـره           ه شده يتاب روس ك بازار   ةه روان ك حافظ   يها   غزل يها  ترجمه

ده اسـت  يانجام رس  بهيسووا از زبان فارسينا و چاليگوريها پر  روسانوف و خانم  يل از آقا  كمتش
ه كـ  اسـت   ييها  ن ترجمه يران، جزء بهتر  ي در ا  ي از متخصصان زبان روس    ياستناد نظر برخ    ه به   ك
  .است  انجام گرفتهي حافظ در زبان روسيها نون از غزلكتا

 يهـا  الـه هـا و مق  تـاب ك،  ريـ  اخ ةدر دو سه دهـ     ي ادب ة نقد ترجمه و مسائل ترجم     ةنيدر زم 
ها و نقد ترجمه      هي ترجمه و مسائل نظر    ي علم يالبته بررس . است  دهيچاپ رس   ران به   ي در ا  ياديز

. ران اسـت يـ شتر از اين گستره بي در اي دارد و هم تعداد منابع علميشتري ب ةه، هم سابق  يدر روس 
ت و فقـط    اسـ    انجام نگرفته  يامل و جامع  كق  ي تحق يزبان روس    به   ي آثار فارس  ة نقد ترجم  ةدربار

 ي و نقد ساختار   امي خ اتي از رباع  يكي ليتحل «ةاست، مانند مقال     چاپ شده  يفارس  چند مقاله به    
 يهـا   پـژوهش زبـان  ةه در مجلـ  كـ  يدي سـع  ي و علـ   يني مدا يتر عل كاز د »  آن ي روس ةدو ترجم 

  . است دهيچاپ رس  به يخارج

   غزلة ترجمينقد آواشناخت
ـ ة ترجمـ ةگـستر ن مـسائل در   يتـر  دهيـ چين و پ  يتر   از غامض  يكي شعر   ة ترجم ةمسئل  ي ادب

سوت زبـان   كـ   مـال بـه   كتوان تمام و      يه شعر شاعران بزرگ را نم     كن است   يقدر مسلم ا  . است
 يهـا  ه دو زبانه بود و رمان     كسنده و مترجم بزرگ روس      ينو -وف  كر نابا يميوالد. گر درآورد يد

» ني آنگ يوگني« ة منظوم ةجم تر ي برا -  نوشته است  يسي و انگل  يزبان روس    به يجذاب و   معروف
 دو زبانـه    يه و ك ني با ا  ،ردكسال وقت صرف     10 حدود   يسيزبان انگل   ن به كيساندر پوش كاثر ال 
هر نوع هنـر    «: ديگو يوبسن م كايرومان  .  مسلط بود  ي همچون زبان روس   يسيزبان انگل    و به  بود
ر گـ ي د ي در جا  ي و .)109،  1375،  يانك ارد يمختار(»  است ر قابل ترجمه  ي غ ي از نظر فن   يشعر

 يا ننـده ي آفريگردانيتـوان جـا   ير است، تنهـا مـ  يف خود ترجمه ناپذ يتعر  شعر بنا به  «: سدينو  يم
  ).72، 1382، ياحمد(» ...انجام داد
ه شـعرش را ترجمـه      كـ  ي شـاعر  ةت مترجم در حد و انداز     يا خالق يد آ يپرسد  ي با نجايدر ا 

شاعر  ة خالقيروين به  يك نزدايو اندازه،  در حد    ت مترجم ي اگر خالق  يحت. ا نه ي هست   ،ندك يم
  .ن استكامل شعر ناممك ة، باز ترجمباشد

 ةترجمـ تـاب   كفـر در      يخزاعـ . د دارد  وجو ي مختلف يز نظرها ي شعر ن  ة روش ترجم  ةدربار
 ة ترجم -2 ياللفظ  تحت ة ترجم -1: شمارد ين بر م  ي شعر را چن   ة روش مهم ترجم   4 ،يمتون ادب 
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ن يـ دام از ا  كـ ف هـر    ي ضمن توص  يو.  شعر به نثر   ة ترجم -4منظوم   ة ترجم -3ه  يقاف يبه شعر ب  
 يعلـ . (نـد ك يشنهاد م يمترجمان پ   نثر را ارجح دانسته و آن را به            شعر به  ةها، روش ترجم    روش
  )114 -116، 1386فر،  يخزاع

ل اصـل   كش   به   -1شعر باشد چون     د به ي شعر با  ةمه ترج ك معتقد است    1يورياما تئودور س  
م اسـتفاده  يا تقـد ي بخصوص قلب يعيع بديدهد از صنا  يان م كمترجم ام    به   -2 ،تر است  يكنزد
، يانك ارد يمختار(ش از نثر است     يباحساسات    قدرت شعر در دامن زدن به      يلكطور     به -3 ند،ك

1375، 107(.  
 ة شعر و ترجميي آوايها يژگيشتر بر و  ين مقاله توجهمان ب   يم در ا  يردكه اشاره   كهمانطور  

 شـعر در هـم   ي و دسـتور يي و محتـوا يي معنـا يها يژگيه با وك ييها  يژگيو. ست ا آن معطوف 
. شتر هـم باشـد    يـ  چه بسا ب   ،ستيمتر ن كگر  ي آن نه تنها از موارد د      تي و اهم  ده است و ارزش   يتن

ـ  ،هـا نشـسته بـوده      رار بـر آن   ك و ت  يهنگكه گرد   ك ييهان و محتوا  ياند مضام  ار بوده يچه بس   ي ول
 ي باال بـوده، بـه اثـر   ي آن در سطحي لفظيها يژگيه و كد  ي جد يا زبان بها را     توانمند آن  يشاعر

 آنجـا  از: (ن غزل معروف حافظ اسـت يشعر مورد بحث ما ا. رده استكل  يبا تبد يگرانسنگ و ز  
  .)ميآور يامل مكصورت  ر غزل را به ي، ناگز اثر استيختاري ريها يژگيز ما بر وكه تمرك

  اد باديد آن روزگاران اد باي    اد باديروز وصل دوستداران 
День отрадных встреч с друзьями – вспоминай 

Все, что было теми днями, – вспоминай! 
   نوش شادخواران ياد بادبانگ  چون زهر گشت،  تلخي غمكامم از

  )امده استيت در ترجمه نين بيا(
  باد ياد هزاران را ايشان من از    من ياد از فارغند رانيا گرچه

Всех друзей, не ожидая, чтоб они 

Вспоминали тебя сами, – вспоминай) 

  ادبادياران يزان وفاداران و      نمانديس وفاداركن زمان در يا
Ныне верных не встречается друзей  –  

Прежних, с верными сердцами, – вспоминай! 
  اد بادي آن غمگساران ةچار    ام چارهير غم بيه در تدبكمن 

                                                           
1- Savory 
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О душа моя, в тенетах тяжких бед  

Всех друзей ты с их скорбями вспоминай! 
  باد ياد گزاران حق آن كوشش    بلا دام اين گشتم در مبتلا

И, томясь в сетях настигнувшего зла, 

Ты их правды сыновьями вспоминай! 

  ادبادياران كرود و باغ  زنده  گرچه صد رود است در چشمم مدام
И, когда польются слезы в сто ручьев,  

Зендеруд* с его ручьями вспоминай! 
  باد ياد رازداران از غيدر اي      بعد از اين ناگفته ماندحافظ راز

Тайн своих, Хафиз, не выдай! И друзей, 

Их скрывавших за замками, – вспоминай! 

اروف كپـس ين ل ينـستانت كرجمه از   ت. 80، ص   ي و غن  يني قزو ة، بر اساس نسخ   وان حافظ يد(
  . 1هي روس19، شاعر و مترجم اواخر قرن )1954-1889(

 ة اسـت دربـار   ي ضـرور  ،مي بپـرداز  ي غزل در زبان روس    ني ا ة ترجم ليه به تحل  ك قبل از آن  
ه متـرجم  كـ  يالتكمش   و سپس بهميسي را بنو  ياتكن در شعر    يي آوا ي الگوها يها يژگينقش و و  

طور مـشخص     بهي وانگه،ميي بنمايا  با آن روبروست اشاره   يي آوا يها يژگي و نيدر مواجهه با ا   
  .مينك ي بررسي روسندر زبارا  غزل ني اةترجم

)  زبـان شـعر    ژهيو  به (يه زبان ادب  كداند   ي م يكن ،ار دارد ك سر و    اتي با زبان و ادب    سك هر
تـه  ك ن نيـ ا   بـه  ،نه هرچند ناآگاها  ،ي ادب ة قطع كي ة تفاوت بارز دارد و ضمن مطالع      يبا زبان عاد  

 ،)1385 (دوسـون يو. امل نـدارد  ك ي هماهنگ ي زبان عاد  ي با هنجارها  يه زبان ادب  كواقف است   
 ي الگوهـا  ،نـد ك ي مـ  زي متمـا  ي را از زبـان عـاد      ي معتقد است آنچه زبان ادب     يسيشناس انگل  زبان

ـ  الگوهـا را     نيـ  ا يو. رديگ يار م ك  در اثر خود به    سندهي نو ايه شاعر   ك است   يا ژهيو سـه نـوع      هب
 سندهيـ  نوايـ ه شـاعر  كـ  بـاور اسـت   نيند و بر ا   ك ي م مي تقس يي و آوا  يي معنا ،ي دستور يالگوها

 ي الگوهـا  ة همـ  ايـ  كين است از    ك مم ،يرادبي در زبان غ   يرسان امي متداول پ  يها عالوه بر روش  
  ).138، 1385لطفي پور ساعدي،  (ندكمزبور در اثر خود استفاده 

ه كـ  ي مخـصوص دسـتور    ي در الگوهـا   ي عناصر زبان  شيآرا از   ند عبارت ي دستور يالگوها
                                                           

  )http://www.touching.ruت يمتن ترجمه برگرفته از سا -1
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 نيـ نـد و چـه بـسا ا       ك في و توص  هيها را توج   تواند آن  ي زبان نم  ي و دستور  ي نحو يقواعد عاد 
 يهـا  يژگـ يد امـا جـزء و  ن غلط هم باش  ، زبان ي دستور ي بر اساس قواعد عاد    ي دستور يالگوها
  .اند يزبان ادب

 ي زبان فارس  ي دستور ي الگو ي را برا  ري ز يها  تيب ياز فردوس ) 1385( ي پور ساعد  يلطف
  :مثال زده است

  مندكگرز و   خنجر به   و بهغيت  به     ارجمندليروز نبرد آن   به
 پـور   يلطف( و پا و دست      نهي را سر و س    الني    ست و ببستك و شدي و درديبر
  )143 ،1385، يساعد

  :ي از مولو راري زة نمونني همچنو
  )140همان (تر است   من آهنمحبوب

ه در زبـان  كـ  ياسم آهن اضافه شده است در حـال        به يلي عالمت صفت تفض   ، مثال ني ا در
 انحـراف  كيـ آخـر اسـم    شود و افزودن آن به    ي عالمت فقط به آخر صفات اضافه م       ني ا يفارس

  .است محسوب يدستور
  وژهيـ  وي و معنـا اميـ تـوان پ  ي را مـ ي از زبان عادي زبان ادبةنندك زي متما يي معنا يالگوها

 هماننـد  ي معنا در زبان عـاد   ني ا هكند  ك ي عرضه م  ي اثر ادب  ةننديه آفر ك دانست   يفرد  منحصر به 
ـ   اميـ  پةروش عرضـ  تواند به ي ميي معنا ي الگو گري از طرف د   ،ندارد  اطـالق  ي و معنـا در اثـر ادب
 تـا  نـد ك ي اسـتفاده مـ  يي معناةژي ويها  از الگوها و قالب  ي اثر ادب  ةنندي آفر گريعبارت د   به. گردد

 زبـان و بـا   ي عـاد يي معنـا يهـا   قالـب كمـ ك  ه بهك يامي، پبرساند خود را به مخاطب  ةژي و اميپ
سـاعدي   پـور    ي لطفـ  ،يي معنا ي الگوها ةدربار. ستي قابل عرضه ن   ي متداول زبان عاد   يها ارزش

ـ   هها توسـل بـه عرضـ        آن ة هم يصلجوهر ا «: معتقد است ) 1385(  و  اميـ  پ مي مـستق  ريـ  غ ة و ارائ
بـودن   مي مستق ري غ ة و درج  زانيبر اساس م  .  آن است  مي مستق ة عرض يها ربرد روش اكاجتناب از   

ار كـ    بـه  ي متفـاوت  يي معنـا  ي، الگوهـا  مي مستق ري غ ة ارائ يار رفته برا  ك   به يها كيتك و نوع تا   اميپ
 مجـاز، طنـز و   ل،ي استعاره، تمثه،ي از جمله تشبشهورند، ميصناعات ادب   بهاتيه در ادبكرود   يم
  ).145 ،1385، يپور ساعد يفلط( »رهيغ

 ة و هنرمندان  هژياربرد و ك از   ند، عبارت ند حاضر ة مقال يه موضوع اصل  ك يي آوا ي اما الگوها  و
 يه استفاده از الگوها   ك توجه داشت    ديبا. ي اثر ادب  ي و معنا  امي پ ي القا ي زبان برا  يي آوا يابزارها

 بـا   ي الگوهـا در زبـان عـاد       نيـ اربرد ا ك اما   ، هم مشاهده شود   ين است در زبان عاد    ك مم ييآوا
 يـي  آوا ياربرد الگوهـا  كه اوال   ك ست ا ني دارد و آن ا    يا  تفاوت عمده  يها در زبان ادب     آن اربردك
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 بـه   بـه طـور معمـول      ي در زبان عـاد    يي آوا ي الگوها اًي ثان . و نامنظم است   ي اتفاق يدر زبان عاد  
 نيـ اربرد اكـ  گريعبارت د شود، به ي مشخص استفاده نميامي پي القاي مشخص برايعنوان ابزار 
 انتخـاب   ،نيـ  عـالوه بـر ا     .الم ندارد ك ي با معنا  ي ارتباط مشخص و منظم    ي عاد زبانالگوها در   

اربرد كـ ه  كـ   حـال آن   ، اسـت  ي قـرارداد  ميها و مفـاه   ديـ پد   اشاره به  ي برا يلمات در زبان عاد   ك
 يتـوان بـرا    يه م ك يلمثا.  دارد ي متن ارتباط تنگاتنگ   ي با معنا  ،ي در آثار ادب   يي آوا ژهي و يالگوها

 يهـا   ماننـد نمونـه    ي اتباع يها يروسازي استفاده از پ   ، آورد ي در زبان عاد   يي آوا يهااربرد الگو ك
  : استريز

 يه بـا اسـتفاده از الگـو   كـ  هـا  نيـ  پول و پله، سر و صدا و مانند از،ي تر و تم  ل،ي و فام  كف
. ساخته شده است) هارم اول تا چ   يها  ف، ت، پ، س در نمونه      يرار صدا كت( يي واج آرا  ييآوا

 ي بـا معنـا    يها ارتباط  بيك تر ني در ا  يي آوا ياربرد الگو ك ،داستيها پ   نمونه نيه در ا  كهمانطور  
ـ     يـي  آوا ياربرد الگوهـا  كـ  يتوان برا  يه م ك هم   ييها مثال.  ندارد ها  آن  ،ردكـ ر  كـ  ذ ي در آثـار ادب

  .ها نيند ا جناس و مان،يي وزن، قالب، واج آراف،ي رده،ياربرد قافكعبارتند از 
 سـرودن شـعر از آن اسـتفاده     يه شـاعر بـرا    كاند   يي ابزارها نيه از مهمتر  ك يي آوا يالگوها

 الگوهـا  نيـ  ا اوالًرايـ اند ز ي ادبةها در ترجم ش بخنيتر ني و مسئله آفر   نيتر دشوارند، جزء   ك يم
در هـر    الگوها   نيرد ا كارك نقش و    ر،گي ندارند و از طرف د     ي مختلف با هم همسان    يها در زبان 

 و دهي مانند غزل، قص  ي فارس ي شعر يها  مثال اوزان و قالب    يبرا . تفاوت دارد  گري د انزبان با زب  
هـا و    هي از آرا  ي برخ گري تفاوت عمده دارد و از طرف د       ي شعر روس  يها  با اوزان و قالب    يرباع

گرد  شـ ايـ  هيـ  آراكيـ عنـوان    بهياما در زبان فارس، اربرد داردك ي در زبان روس   ي ادب يشگردها
ــد  ــناخته ش ــشخص ش ــ نهم ــرا. ستي ــ يب ــعر روس ــال در ش ــاي مث ــي آواي از الگوه ــد ي  مانن

аллитерация  ،ассонанс   و диссонанс  نياربرد چنـ  كـ  ي در زبـان فارسـ     هكشود   ي استفاده م 
  . نداردرواج ييالگوها

ـ    يي آوا ي نقش الگوها  ةوتاه دربار ك ةن مقدم يحال پس از ا    ل غـزل   يـ  بـه تحل   ي در زبان ادب
  :ميپرداز ي آن مةترجمو مورد بحث 

رمـل از   .  اسـت  )مقـصور رمـل مـسدس     (ن  بر وزن فاعالتن فاعالتن فـاعال     ن غزل   ـي ا -1
، يناتـل خـانلر  (» وتـاه ك 4 و  بلنـد 12: مشتمل بر شانزده هجاسـت «ه  كشود   ي حاصل م  يا رهيدا

را ن وزن يـ ار ايـ امكان يديوح.  استيوزان شعر فارس ن ا ياربردتركن وزن از پر     ي ا .)186 ،1345
. دانـد   ي مـ  يسـ اربرد شـعر فار   كـ ن وزن پر  ي محذوف سوم  مثمن و رمل    الم س مثمننار رمل   كدر  

ه تعـداد   ك است   ي بلند يد وجود هجاها  يآ ين غزل بر م   يه از وزن ا   ك يي آوا يژگين و ياول). 41(
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 ياد هجاها يتعداد ز  ،)وتاهك 6 و    بلند 16 تيبدر هر   . (وتاه است ك يشتر از هجاها  يار ب يها بس  آن
شـود وزن   ي دوم باعـث مـ  ةشود و در وهل يها م ده تر واژهيشكخوانش  اول باعث ةدر وهلبلند  

شتر باشد،  ي ب يدر وزن وتاه  ك ي هجاها ةهرچه شمار «: سدينو  ي م يناتل خانلر .  خوانده شود  ندترك
مختـاري  (گـردد   يجـان و نـشاط مـ   ي هيـة شتر مايـ ن، بيشود و بنابرا يمتر خوانده  عيآن وزن سر  

شتر يـ نـسبت ب     بلنـد بـه      ي هجاها ةها شمار   ه در آن  ك ييها  س وزن كبه ع ). 117،  1375اردكاني،  
 ،يانكـ  ارد يمختـار  (»تر اسـت    غ و اندوه مناسب   يشه، در يتر و با حال اند     تر و آرام    نياست، سنگ 

ثر أن شعر حافظ اندوه و تـ      يدر ا : مينك يسه م ي آن مقا  ين شعر را با محتوا     حال وز  .)117 ،1375
نـد و از    ك يان م يرده ب ك يا دوستان همدل سپر   ه ب ك خوش گذشته    ي روزها و افسوس خود را از    

ن يـ ا. نـد ك يوه مـ ك روزگار، شـ يها ييوفا ي او از دوستان شده و از بييداه باعث جكگذر زمان  
 ين وزن و محتـوا    يـ ه از ا  كـ گر  يمثال معروف د  . ز دارد ي شگفت انگ  يحاالت با وزن شعر تناسب    

  :مه موالناستنا يتوان آورد ن يآن م مربوط به
  ندك يت مياكها ش يياز جدا    ندك يت مياكچون ح يبشنو از ن

   ...اند دهيرم مرد و زن ناليدر نف     اند دهيستان تا مرا ببرياز ن
  . با وزن رمل مسدس محذوف» ستانين«از  ييان اندوه و حسرت جدايب

از خـصوص    ه بـه    كـ اسـت   ) â(اربرد فـراوان مـصوت آ       كـ ن غزل   يگر در ا  ي د يژگي و -2
  :ميرس ير مي زةجينت به شمارش هجاها از. شود ي ميف ناشيه و رديانتخاب نوع قاف

 ين هجاها يان ا يهجا، بلند است و از م      128ها   ه از آن  كهجا وجود دارد     176ل غزل   كدر  
 )â(رر از مـصوت     كـ اسـتفاده م  . اسـتفاده شـده اسـت      )â( مصوت   ي دارا يهجابار از    69بلند  

شـعر     بـه    يائنـات ك ي نظمـ   بـه ترجمـه،    يتاب نظـر  ك در   ينيلح حس صاقول     و به  ي خاص يژگيو
  :ن مصوتي از ااستفاده. ده استيبخش

اد، باد،  ي يها ه از تلفظ واژه   ك يششك .ده تلفظ شوند  يشكار  يها بس  شود واژه   ي م  باعث )الف
 ييهـا  ه از تلفـظ واژه    ك است   يششكشتر از   يار ب ي بس ،شود يجاد م يها ا   نيو مانند ا  اران، راز   يآن،  

 هجاهـا   ،ها هـم   ن واژه يه در ا  ك نيا با وجود    ،ديآ يوجود م   به  ... صد و   مثل وصل، چون، گرچه،     
ه از كـ  اسـت  يشود طـول زمـان   ي مين شعر تداع ي ا يها   تلفظ واژه  يدگيشكآنچه از   . د است بلن

ق در  ين طر ي حافظ خواننده را از ا     ،گريعبارت د  به  .  خوش وصل دوستان گذشته است     ياروزه
 را در نظـر او      يينـد و زمـان جـدا      ك ي مـ  يك گذشته شر  يسرت خود بر روزها    و ح  حس اندوه 

  .دينما ي ميار طوالنيبس
ـ   يل دهان ن  كشود ش  يباعث م  )ب هـا و   يه انـسان از ناخوشـ  كـ  شـود    يا حـاالت  ز مناسب ب
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انـه  ي م ي باستان، فارس  ي در فارس  ي حت ،يدر زبان فارس  . ندك ي فغان و ناله م    ي زندگ يها  ينابسامان
  : همراه بوده است)â(انگر ناله و درد بوده با مصوت يه بك يز اصواتي ني دريو فارس

  )آوه( vōyaāو ) يآ (iā:  باستانيفارس
  )يوا (yāwو ) اوه (hōو ) يآ (yā: انهي ميفارس
  ي، وايآه، آوخ، آوه، آ: ي دريفارس

  )34  ،64 ،171، يابوالقاسم(
. ، آخ يآه، وا : ار بـرد  كـ   وات را بـه   ن اص ي از ا  يكيرد و رنج     از د  يسكم  ينك يحال فرض م  

 دار  )â( ين تلفظ هجاها  يل دهان در ح   كن اصوات با ش   ين تلفظ ا  يها و دهان را در ح      ل لب كش
 بلند  يا صدا ن شعر را ب   ي ا يسك اگر   هك شود ي باعث م  يژگين و يا. دينكسه  يغزل مورد بحث مقا   

زده درنـگ حـدس    ي شود، بدهي او دةگوش نرسد و فقط چهر  بهل  يهر دل   او به    يبخواند و صدا  
ت يـ انگارانه است اگر بـا قطع  ه سادهكم  ينك يادآوريد  يبا. ندك ي ناله و فغان م    يه و كخواهد شد   

نـده دارد،   يه بـا حـاالت و احـواالت گو        كـ  يهـا و تناسـب      واژه ينـ ين چن يـ  انتخـاب ا   مينكاعالم  
ده يـ  برگز يچنـان اهـداف    با    را صرفاً  ييها ن واژه يگر حافظ چن  يان د يب  به  .  بوده است  خودآگاهانه

هاست   يها و هارمون    يژگين و يحافظ با هم   چون   يهر حال شعر شاعر توانا و بزرگ       ، اما به    است
  . چه خودآگاهانه و چه ناخودآگاهانه،شود يز ميگران متمايه از شعر دك

 وصــل و يهــا در واژه) s( يف صــدايــرار مــوزون و لطكــن شــعر تيــت اول ايــدر ب. 3
آن را  ) 1373كـورش صـفوي     (سا  يروس شم يه س ك )â(پربسامد مصوت آ    اربرد  كدوستداران و   

وروش كـ . كر) (سامد صـامت هاسـت  رار پربكه ت ك ينار همحروف كدر  (ده است   ي نام ييهمصدا
» آ« مـصوت    يهجـا دارا   11 موجود   يهجا 22ت از   ين ب يدر ا . خورد ي چشم م   به) 119 يصفو
 بر او سـخت،     ،گذرد ياز وصل دوستان م   ه  ك يد مدت زمان  ده يوه نشان م  ين ش يشاعر با ا  . است
ق خواننده را از همان آغاز در حس افـسوس  ين طريا   گذشته است و به   يار طوالن يه و بس  اكجان
  .ندك ي ميكأسف با خود شرو ت

ه از آن دو    كـ  يا  اربرد واژه ك است از    هام عبارت يا. هام دارد يچاره ا ي ب ةت پنجم واژ  يدر ب . 4
و ن نظـر ممتـاز اسـت        يشعر حافظ از ا   «:  معتقد است  ينيحس. شودن متبادر   ذه  به   يا چند معن  ي

ا و درمانده است و هم بـه        نو ي ب يمعنا  ، هم به    چارهي ب .)149(» ر باشد ينظ  يد در شعر جهان ب    يشا
 جنـاس  داشتن چاره در مصرع دوم عالوه بر   ةواژ. لكافتن چاره و راه حل مش     يان از    ناتو يمعنا 
 يا ژهير و يچاره تأث ي دوم ب  ي معنا يسو  ن، در بردن ذهن به      ي دلنش يقيجاد موس ي و ا  چارهيرر با ب  كم

  .دارد
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 ك رود اسـتعاره از اشـ      اوالً: شـود  يده م يالم حافظ به وضوح د    ك يجادوت هفتم   يدر ب . 5
 ي جناسـ ياز طرفـ . ارندان اشاره دكم ه به كاند   خاصياسام» ارانك باغ« و   »زنده رود « اًيثان. است

ه هـر  كـ رده كـ جاد ي ايونديپت ي ب يها ل واژه كن  يرود وجود دارد ب    زنده رود و    يها  ن واژه يه ب ك
  .ندك ي را مفتون ميا خواننده

اران كـ  بـاغ «گـذرد،     يه از وسط اصـفهان مـ      ك است   يرود يعنيرود،   ندهيرود همان زا    زنده
برزگـر  (» ن بوده است  ارسال پسر آلب ،  ي شاه سلجوق  كدر اصفهان از آثار مل    ] يحي تفر يعمارت[

 و  يع لفظـ  ي از صـنا   يا ت مجموعه ين ب يشود در ا    يب مشاهده م  ين ترت يبد). 273 ،1388 ،يخالق
ـ يهـا  ه جلـوه كـ اند  دهيخته و در تار و پود هم تن   ي چنان در هم آم    يمعنو ف ي آن در توصـ ة جاذب
 ي اصـطالح همحروفـ   ه بهك، »د «ين صدايرار آهنگكاز تد يت نبا ين ب يدر ضمن در ا   . گنجد  ينم
 بـر خواننـده     يا  گانـه ير  ين صـدا تـأث    يرار ا كن حاصل از ت   ي دلنش ةغمن. فل شد شود، غا  يده م ينام
  .گذارد يم

  :ميپرداز ين غزل مي اة ترجميبررس حال به 
هجاها در آن   ب  يه ترت ك يوزن.  است ينك ر хорей (6 (يخارن غزل بر وزن     ي ا ةترجم -1

: ديـ نك توجـه  عر شـ ييل هجـا كبه شـ  . ضربه است  ي ب يكدار و پس از آن         ضربه يك صورت    به
  ). دار بودن است  ضربهةحروف بزرگتر نشان(

ДЕнь отрАдных встрЕч с друзьЯми вспОминАй 

 يونــاني يهــا ب از واژهيــترت  بــه трохей و хорей. انــد دهيــز ناميــ نтрохейن وزن را يــا
choreios) آور و     شاد، رقص  ي معنا  به (...  وtrochaios) رفتـه  گ...) زرو، تنـدرو و     يـ  ت يمعنـا   به

  تنـد يشتر حـالت يـ  ب،ديـ آ يمـ   بـر  يونـان ي يهـا    واژه يه از معنـا   كـ طـور     ن وزن همـان   يا. اند شده
)быстрый(  ي و ضرب)плясовой(اي و پو) динамичный(برخالف مـضمون و  يلكبه  و  دارد 

ز ي شـورانگ ينيه مضام ك ياشعار«: سدينو  يم) 1375 (يانك ارد يمختار.  است يصورت شعر اصل  
تگر ياكـ ه حكـ  ييرد و شـعرها ك ترجمه ي تند و ضربيها وزن د به   يشاد دارند با  ز و   يآم جاني ه و
رسد اگـر   ينظر م ن به يا بنابر.)116(» ن و آراميوزن سنگ   باشند، به     يزو م وه و آر  كثر، اندوه، ش  أت

اسـب اشـعار    شتر من يـ ه ب كـ ) اند  آن وتد مقرون گفته      به يدر فارس  (ينك ر 4 )ямб(امب  ياز وزن   
تـر   يـك  نزدي شـعر اصـل   و مضمون بـه وند وزن ي ترجمه از لحاظ پ   ،شد يستفاده م  است، ا  ييغنا
  .شد يم

ه كشود   ي تلفظ م  ي فارس ي» آ« به   يك نزد يموارددر   فقط   )â( مصوت   ي در زبان روس   -2
. كر( شود يل م يتبد» آ«ر از   ي غ يي صداها  ن صورت به  ير ا يدر غ .  آن باشد  يروه بر   كيا ت يضربه  
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» آ« بـه    يـك ه نزد ك ييهجاها تعداد   ،ن مورد ي با در نظر گرفتن ا     .)122 -130 ،1989اوا،  كشاپبال
متـر از  كه كـ است  31 است،)а( حرف يه بر روكيها ت ه در آن ك يي هجاها يعني،  شوند يتلفظ م 

» آ«اربرد  كـ  يها  يژگي و ةه دربار ك يحاتيتوض   است، با توجه به      ي از تعداد آن در شعر اصل      يمين
د يـ در ضمن با  . است  افتهي به ترجمه راه ن    ي شعر اصل  ياه  از جنبه  ياري، بس ميدر شعر حافظ داد   

م و آن تفاوت    ينك توجه   يتر قي دق يآواشناخت ةم به مسئل  يردكر  كنجا ذ يه در ا  ك يعالوه بر مورد  
ن ي بـد  يهـا در فارسـ     جـدول واجگـاه مـصوت     .  اسـت  ي و روس  يس در فار  »آ«واجگاه مصوت   

  :صورت است
  نيپس  نيشيپ  

  "او" u  "يا" i  افراشته
  "اُ" o  "اِ" e  يانيم

  "آ"â  "اَ" a  افتاده
  .)181 ،1384، ينيالد اتكمش(

  :لكن شي بديو در روس

  نيپس  يانيم  نيشيپ  
  "او" ы  у  "يا" и  افراشته

  "اُ"  о   "اِ" э  يانيم
    "آ" а    افتاده

  .)59 ،1989اوا، كبالشاپ(

، امـا  اند  مشابهينظر افتادگ از ي و روس  يرس در فا  »آ«شود مصوت    يه مشاهده م  كهمانطور  
سان يكـ ن مـصوت در دو زبـان   يـ ن ايشيـ  پ-ني پـس يژگيلحاظ عدم تشابه در و   دهان به يفضا

 نه  يعني. دارد) يآ فارس (ن  يپسو  ) ي فارس اَ(ن  يشين حالت پ  ي ب ي حالت يدر زبان روس  » а«. ستين
هـا و چـه از    فظ شدن واژهده تليشك چه از لحاظ يعني. اَ مطابقت دارد و نه با   »آ«امل با   كطور   به

 آن انطبـاق   ة و ترجمـ   ين مـتن اصـل    يب...)  با اصوات آه و آخ و        يو هماهنگ (ل دهان   كلحاظ ش 
 ينجا مانع ي در ا  ي و روس  ي فارس يها  زبان يي آوا يها يژگيه تفاوت در و   كم  ينيب يم. وجود ندارد 

 در  يه گـاه  كنگونه  ي ا يراتييه تغ كد توجه داشت    ي با .امل در ترجمه  ك تعادل   ي برقرار ياست برا 
تنـاقض در   «نـوگرادوف   ي و ةگفتـ   ستند، امـا بـه      ي ن يچ مترجم يشوند، دلخواه ه    ير م يترجمه ناگز 
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  ).24(» ز هستندير نيناپذ حال اجتناب ني در عيندند، وليرات ناخوشايين تغيه اكنجاست يهم
  بـه все و встреч ،вспоминай يهـا  در واژه) s (يرار صـدا  كت اول ترجمه، ت   ي در ب  -3

ت اول يـ در ب. افتـه اسـت  ي نه در ترجمـه را »آ« در مصوت يي اما همصدا،است  منتقل شده يخوب  
 ي از تعـداد هجاهـا  يمـ يمتر از نكه باز هم كوجود دارد  â مصوت ي دارا يهجا 5 تنها   ،ترجمه

  .ت اول شعر حافظ استي دار در ب»آ«
چاره و  ين ب يه ب ك ي است و جناس   يهام موجود در متن اصل    يت پنجم فارغ از ا    ي ب ة ترجم -4

 ةترجم« ترجمه، يها بخشن يتر لكالبته ناگفته نماند از مش.  است  ، منتقل نشده  چاره وجود دارد  
ر جنـاس و  يـ  نظ،ي هستند هـم معنـو  يع لفظ ي هم صنا  يعني ،ن هستند يه ذوجنبت ك است   يعيصنا

 باشد از   أ مبد  در زبان مقصد درست مثل زبان      يه از لحاظ لفظ و معن     ك يا لمهكافتن  يرا  ي، ز هاميا
). 118 ،1375 ،يانكـ  ارد يمختـار (» ... مفصل   يها  يحات و پاورق  يج توض محاالت است و محتا   

البته جـز  .  داده نشده است  ي متن اصل  ة دربار يح و پاورق  يه توض گون چين ترجمه متأسفانه ه   يدر ا 
  .ردكم يآن اشاره خواه ه در ادامه به ك مورد يك

 يتـ وق«: ميده ي ميحاتيم و سپس توضيگردان ي بر ميارسف ت هفتم را ابتدا به   ي ب ة ترجم -5
 ةتـ ك ن»!اوريـ ش بـه خـاطر ب  يهـا  يرود را با جو ، زندهشود ي روان م ي چشم از صد جو    كه اش ك

جنـاس  . ( انجام شده است   يخوب ه به   ك است   ي انتقال جناس متن اصل    تين ب ي ا ةمثبت در ترجم  
) يه در مـتن اصـل     ك ()d (يصدا يجا  به) s (يرار صدا كت) ручьями و   ручьев يها ن واژه يب

رود هـم    ست و زنده  ي ن ياران خبر ك از نام باغ  . ترجمه انجام شده است   بر اساس اصل جبران در      
ار يه بس ك آمده است    Зендеруд ين ترجمه برا  ي ا يتنها پاورق . ر در ترجمه آمده است    ييبدون تغ 

  !جالب است
* - Зендеруд - река в Ширазе 

  )!رازي در شيا  رودخانه-رود زنده(
 اسـت در    يرود هـم رود      است پس زنـده    يرازيه حافظ، ش  كه  ين توج ياحتماالً با ا  مترجم  
  . را نوشته استينادرست ين پاورقي چنفرهنگ لغت ونت شاعر، بدون مراجعه به كشهر محل س

  جهينت
گونـه متـون،    نيـ ت ايـ ماه   شـعر، بـا توجـه بـه          ةخصوص ترجم    به   ،ي متون ادب  ةدر ترجم 

 يهـا  يژگـ يگونـه متـون، و   نيـ در ا. ستير نيپذ انكا محتوا امي تعادل فقط با انتقال معنا   يبرقرار
ـ    ياند، اهم    مهم يي معنا يها  يژگيه و ك همان اندازه     ز به ي اثر ن  يختارير  بـه  يتـوجه  يت دارنـد و ب
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ن موضـوع،  يـ  ا  مترجم نسبت بهيريگ جهت. ندك يدار م ام متن را خدشهي از پياديها درصد ز  آن  
 ترجمـه، چونـان رونـد        دگاه مترجم نسبت به   ياگر د . ف او از ترجمه دارد    ي با تعر  يكي نزد ةرابط

ر و تحـول، فقـط   ييـ ن تغيـ ه در اكگر باشد ي در زبان ديمتن  زبان به يك از   يل متن ي تبد يكيانكم
 طـور قطـع در    ها در زبـان مبـدأ بـشود، بـه     ن آنيگزيها و عبارات از زبان مقصد جا  واژه يمعنا
ـ  ةخـصوص ترجمـ     ترجمـه و بـه      . امل در ترجمه موفـق نخواهـد بـود        ك تعادل    هدن ب يرس  ي ادب
 چون ي علوم  بهيت در آن مستلزم تسلط نسب يه موفق ك يا رشته  اني و م  ي است چندوجه  يا  دهيپد

ه كـ د توجه داشـت  يالبته با.  استيشناس خصوص زبان خ و به يات، تاري، فلسفه، ادبيشناس  روان
 خالقانـه و عـروض و       يشـگردها اربرد  كـ را  يـ  است، ز  يافتنين  دست امل و مطلق شعر   ك ةترجم
  . فراوان دارديها گر تفاوتيت متن است، در هر زبان با زبان دي ادبةه سازندك ي ادبيالگوها

 تمـام   يريارگك   و به  يت هنر يم، حافظ از جهت خالق    ين مقاله نشان داد   يه در ا  كهمانطور  
 بـر   يثرك حـدا  يگـذار   ري خـود و تـأث     يام شـعر  يـ  پ يلقـا  ا ي برا ييژه آوا ي و به و   ي زبان يابزارها

ـ  ك بـا مـش    يهر زبان    اشعار او به     ةن ترجم ير است، بنابرا  ينظ  يخواننده، ب   همـراه   يشـمار  يالت ب
 بـوده   يفي توصـ  يرديكن مقاله رو  يرد ما در ا   يكه رو كم  ينك يد م كيته تأ كن ن يگر بر ا  يبار د . است

م، ي آن نـشان دهـ  ي روسة ترجمي و بررس  ياصل متن   يل آواشناخت يم با تحل  يا  ردهك ياست و سع  
 وجـوه شـعر او داشـته باشـد و از     يتمـام  ق بهي عم يد نگاه ي اشعار حافظ با   ة ترجم يمترجم برا 

 يهـا   يژگـ يدر مجموع در نظر گرفتن و     .  شعر او غافل نماند    ي و صوت  ي زبان يها  يها و باز    هاميا
م، از ملزمـات  يـ  نـشان داد هكـ  چنـان   شـعر، ة در ترجميي آوايها يژگيخصوص و  و به يصور

 يهـا  يژگي و  او بهة شعر حافظ در گرو توجه همه جانب      ةت مترجم در ترجم   يموفق. ترجمه است 
تـر از   يك بارةتكرا در شعر شاعران بزرگ هزار نياست، ز...  و   يي، آوا ي، فرهنگ ي، واژگان ييمعنا

 . هاست  از آنيكيه معنا، تنها كمو وجود دارد 
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