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  چكيده

معموالً در ترجمة شـعر     . برد   و موسيقايي بهره مي    شعر هنري زباني است كه از دو توانايي توصيفي        
گيـرد دقـت    آنچه بيشتر مورد توجه قرار مي. شود يكي از اين دو توانايي به نفع ديگري ناديده گرفته مي          

شـناس و اديـب روس در        افيم اتكيند، زبـان   . هاي شاعر است    در انتقال معنا و وفاداري به تصويرپردازي      
 و معتقد است كه هرگونـه        مه شعر به شش نمونه از ترجمة اشاره كرده        هاي خود در حوزة ترج      پژوهش

اما آنچه  . شود  ها محدود مي    تالش براي ترجمة شعر و به ويژه اشعار با شكل ثابت به يكي از اين نمونه               
رسد در نهايت آن كليتي نيست كه او اصرار دارد در ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد  اتكيند به آن مي

ترين قسمت شعر كه لفظ يا موسيقي كلمات است در ترجمه شعر از دسـت     به نظر ما اصلي   .  شود حفظ
پـذير سـاختن انتقـال موسـيقي      از اين رو مقاله حاضر بر آن است كه پيشنهادي در جهت امكان   . رود  مي

صد اسـت كـه   الخط زبان مق پيشنهاد ما انتقال آوايي در رسم. شعر از زبان مبداء به زبان مقصد ارائه دهد  
هاي موسيقايي شعر فرانسه را در خوانش خوانندگان فارسي زبان ناآشنا بـه زبـان فرانـسه                تواند جنبه   مي

هـاي معناشـناختي شـعر         شعر فرانسه نه تنها از جذابيت       بدين ترتيب خوانندة فارسي زبان    . برجسته كند 
  . است نيز لذت ببردتواند از موسيقي شعر كه جزء جدايي ناپذير آن شود بلكه مي بهره مي

 . لفظ، موسيقي شعر، رسم الخط،انتقال آوا،  افيم اتكيند،ترجمه،  شعر:ي كليديها واژه
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  مقدمه -1
 ي از زبـان ياگر ترجمه را انتقـال متنـ  . است ز بودهي چالش برانگ  يوششكشه  يترجمة شعر هم  

 ترجمـه،  ين بـرا ن متـو يه پس از متون مقدس، دشوارتركد بتوان گفت   يم، شا يگر بدان يزبان د   به
ان يـ گـر؛ م يعبـارت د  ا بـه يـ پـردازان،   ان و سـخن  يـ ان معناگرا ي م يشگي هم يدعوا. نديمتون شعر 

 بـاال  يشتريـ شه بـا شـدت ب   يـ  شعر هم  ةزبان مبدأ، در گستر     زبان مقصد و وفاداران به      وفاداران به 
بحـث بـر   ه از ترجمه شعر و كدهند  يح م يپردازان و مترجمان ترج    هي از نظر  يا عده. گرفته است 

 ييها، زورآزمـا  يرغم دشوار  ه به ك يسانكاما هستند   . نندكان آن صرف نظر     كام  ا عدم يان  كسر ام 
ن يـ ا   از مترجمان را از ورود بـه       ياريدر واقع آنچه بس   . دانند  ي جذاب م  يا نه را تجربه  ين زم يدر ا 
. سـازد  ير مـ يناپذ لي تقليه از شعر؛ متنك تنگاتنگ سخن و معناست     يدارد، وابستگ  يه باز م  كمعر

پردازان ترجمه، بر  هيلسوفان گرفته تا مترجمان و نظر    يشناسان و ف   ارشناسان، از زبان  كهمة تالش   
ف در امـان    يشود از گزند تحر    يه م ك تا آنجا    يه جهان شاعرانة متن اصل    كچرخند   ين محور م  يا

 ييهـا  بـر افتن برا يـ  در شـأن زبـان مبـدأ و          يت صورت، انتخاب واژگـان    يحفظ معنا، رعا  . بماند
ار كـ  مشابه در زبان مبداء باشد، همه و همـه  ي از ساختارها  يه بازتاب ك در زبان مقصد     يساختار

  . ندك يق و دشوار ميف، دقيار ظريترجمة شعر را بس
خوانـد و    ي در بحـران مـ     يند ترجمه شـعر را هنـر      كيم ات يه پردازان ترجمه، اف   يان نظر يدر م 

 يـك نظـر او      بـه . ننـد ك  ي ترجمة شعر هنرمندانه رفتار نم     د در يه با كه مترجمان چنان  كاعتقاد دارد   
ه كـ  يتـ يلك. زبـان مقـصد اسـت       ن متن به  يت ا يلكفة مترجم انتقال    يامل و وظ  ك يقطعه شعر، متن  

 ياركـ سـازد هم  يآنچه شعر را مـ .  لفظ و معناست ينينش د؛ همان هم  يگو يند از آن سخن م    كيات
اما .  استيگر خلق جهان شعر  يعبارت د   ا به يد معنا   ي در جهت تول   يآواها بر اساس قواعد شعر    

ـ يـ خـورد، توف  يچشم م   ه به ك يزيند برتابانده، تنها چ   كيه ات ك ترجمه   يها در همة نمونه   ش و يق ب
ه اگر در خلق شاعرانه، لفظ و معنـا         كم  ينك  ين پرسش را مطرح م    ياما ما ا  . م در انتقال معناست   ك

نـار معنـا    كه سخن در    كرد  ك شعر چنان عمل     توان در ترجمة   يا نم يروند، آ  يش م ينار هم پ  كدر  
توانـد   يا او نمـ   ي محروم باشد؟ آ   يد از خواندن متن اصل    يا خوانندة ترجمة شعر با    ي بماند؟ آ  يباق

  دهد؟  يش پوشش شعريدن معنايش از فهميشعر را پ
ن باره راهگـشا    يتواند در ا   ي حاضر زبان فرانسه است، م     ةه در مقال  ك زبان مبداء    ييانتقال آوا 

د شده در قطعه شعر فرانـسه  ي متن تولي اصليتواند آواها يزبان م ي فارس  ةدر واقع خوانند  . اشدب
ه مـتن  كـ شود  ين امر باعث ميا. ندك ادا يالخط فارس د آواها در رسميت بازتول يقابل  را با توجه به   

 تيـ لكننده برداشت خواننـدة ترجمـه از      ك  ليمكابد و ت  ينار متن ترجمه شده حضور      ك، در   ياصل
  .  باشديمتن اصل
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 ر است؟يا شعر ترجمه پذي آ-2
او برگـزار     زة نوبـل بـه    ي جـا  يش از اعطا  يه پ ك ينفرانس خبر كامو در   ك، آلبر   1957در سال   

رده كـ سندگان معاصر بر او سوال      ير نو يه دربارة تأث  كنگاران    از روزنامه  يكيشده بود، در جواب     
رد كاد ين شاعر معاصر فرانسه يتر عنوان بزرگ ر به او از رنه شا   . بود، نام رنه شار را بر زبان آورد       

ه كـ ز افـسوس خـورد   يـ و ن. ننـد ك كن شاعر را در يتوانند ا  يه مخاطبانش نم  كو افسوس خورد    
ر يناپـذ  نظـر او شـعر ترجمـه        گر را بشناسد، چون بـه     ي د يها نيتواند شاعران سرزم   يز نم يخود ن 
امو كـ اوت كـ  بـا هـوش و ذ  يا سندهيـ  نوهكشود  ي شعر سبب ميريناپذ ترجمه  ن باور به  يا. است
 شعر ة آن نخواند، چون آنچه در ترجم      ةل ترجم ك را در ش   يه شعر شاعران خارج   كح دهد   يترج

در واقع آنچه ترجمـه شـعر را      .  گفته شده باشد   يه در زبان اصل   كست  ي ن يزيد، در واقع چ   يآ يم
ه در شعر از راه خلـق    ك تنگاتنگ سخن و معناست      يدهد، وابستگ  ي جلوه م  يامو ناشدن كاز نظر   

 چنان وابسته   يي معنا يد فضاها ي و تول  يمعناساز. رديگ يل م ك ش ي زبان يها ي و وابستگ  ييقايموس
چ سـامانة  يم؛ در هـ يـي  زبان مبداء بـرون آ   ييه اگر از جهان آوا    ك زبانند   ييع آوا يقراردادها و صنا  

  .  نخواهند داشتياربردك ي زبانيها يگر آن بازي ديزبان
علـت    ه به كنينخست ا : دو معناست   ر بودن شعر به   يناپذ ترجمه« :ه  ك معتقد است    آنتوان برمن 

ه كـ د ترجمه شـود، چـرا   يه نباكتواند ترجمه شود و دوم آن      يان آوا و معنا، نم    يت م ينها ي ب ةرابط
ر يناپـذ   ترجمـه  يم شعر ييه بگو كنيا. دهد يل م كيرا تش  قت و ارزش آن   ي شعر حق  يريناپذ ترجمه

  )60، ص 1999برمن (». استيقي شعر حقيكن شعر يه اك است يآن معن است، در واقع به
. ار فشرده از شعر استيف بسيا نبودن شعر، مستلزم تعر   ي بودن   يقي برمن در حق   يالبته داور 

ه در آن انتخـاب واژگـان و نحـو    كـ  مـوزون اسـت    يالمـ كخواننـد؛     ياما آنچه را عموماً شعر م     
 ين جـادو  يهمـ . الم باشـد  كـ  ييقاي موسـ  يده جـادو  ننـ كل  يمكه ت كرد  يگ ي صورت م  يا وهيش  به

رود و اگر بـا      يگر از دست م   ي د يزبان   به ي قطعه شعر از زبان    يكه در برگردان    ك است   ييقايموس
را  ه بتوان آن  كم  ي برس يزيچ   در متن مقصد به    يي فنون آوا  يريارگك  تالش مترجم در انتخاب و به     

ـ    ك زبان مقصد ش   ييآوا جهاناجبار در     ن جادو به  ي نام داد، ا   ييقاي موس يجادو  كشـ  يل گرفتـه، ب
 معنـا در زبـان   -ب خلـق آوا يـ ن ترتيبـد . ديآ ين زبان مي در ا يي آوا يها يل معناساز يمكار ت ك به

 يري داشته باشد، همانا تـصو يزي و اگر از آن چي از متن اصلي جدايلك  است به  يانيمقصد جر 
ر در زبـان    ين تـصو  يـ جـاد ا  يا. مبـدأ افته در زبـان     يا احساسات ظهور  يشه  ياست دگرگونه از اند   

انتقـال  « عنـوان   دانـد و از آن بـه   يان در ترجمه مكوبسن تنها امكايه ك است يزيچ مقصد، همان 
ان دارد انتقـال  كـ ه امكـ  يزيـ تنها چ . ر است يف ترجمه ناپذ  يتعر  شعر، بنا به  « : برد ينام م » خالق

  )86، 1986وبسن، كاي(» .خالق است
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ر يـ  نظ ييها گستره  ه به كدهد   يل م كي را تش  ي نظر يا نه، بحث  ي شود   تواندترجمه يه شعر م  كنيا
ه كـ  ترجمـه اسـت      يهـا  هيـ دآورنـده نظر  يشتر پد يـ شـود و ب    ي و فلـسفه مربـوط مـ       يشناس زبان
لسوفان يا ف يشناسان   نشگران ترجمه، تنها زبان   كاما  . ه دارند كين گستره ت  ي ما از ا   يآوردها دست  به
ن يبـاتر يه خـود شـاعر و خـالق ز        كـ ان مترجمـان شـعر      يدر م . ستنديپردازان ترجمه ن   هيا نظر يو  

ار كـ انـد و در   دهيشيـ ان ترجمه شعر اندكا عدم اميان كام ؛ بهيپرداز هيش از هر نظرياشعارند و ب  
ن مترجمـان   يه بهتر كن باورند   ي برا يه برخ ك ييجا  اند، تا به   دهيوشكترجمه شعر با شور و عالقه       

 شـارل بـودلر و      يعنـ يدو تن از شاعران فرانـسه          است به  يافك نمونه   يبرا. شعر، خود شاعرانند  
ر نفوذ خود قـرار  يه شعر اروپا و جهان را ز    كه نه تنها شعر فرانسه بل     كرد  كاستفان ماالرمه اشاره    

ن تالش ي در ايكاند و هر  ردهكزبان فرانسه ترجمه   ن دو شاعر آثار ادگار آلن پو را به        يا. اند داده
  . است  شعر بودهياي آنان از دنيها ه و تجربهيه در تناسب با روحكاند  هار بردك  را بهيا وهيش

. ستيـ ن پژوهش ن  يندوشاعر، موضوع ا  ي ا ةند ترجم ي فرا يار و بحث بر چگونگ    كوة  يارائة ش 
 دشـوار اسـت و      ياركـ ن دو شـاعر،     يـ  ترجمـة شـعر ا     يه حتـ  كـ رد  كته اشاره   كن ن يا  د به ياما با 

 آلن پو آشـنا   ياي بودلر، با دن   يها ق ترجمه يه از طر  كالرمه  ما. ندك  يجاب م ي را ا  يقيمالحظات دق 
آمـوختن زبـان       شـعر پـو خـود را بـه         ك در يه بـرا  كـ برد   يش م يشده بود، وسواس را تا آنجا پ      

 يا او در نامـه .  بخوانـد يزبـان اصـل     ن شاعر بزرگ را به    يند تا بتواند شعر ا    ك  ي مجبور م  يسيانگل
ه بتوانـد پـو را      كـ ل آموخته اسـت     ين دل يا   را فقط به   يسيه انگل كند  ك  يد م كي تأ يازالكدوستش    به

  )193، 1999 دو پره، كينس اوزينقل از ا ، بهيازالك نامه به(» .بهتر بخواند
 يه او بـرا كـ جالـب توجـه اسـت      . رد و هم اشعار او را     ك پو را ترجمه     يبودلر، هم آثار نثر   
شعر ترجمـه     د به يظر او شعر را نبا    ن  به. ندكدهد از نثر مسجع استفاده       يح م يترجمه شعر پو، ترج   

بنـدها،   بكير تري نظيه از قواعد شعرك است يكالسكآن نظر دارد، شعر  البته آنچه بودلر به . ردك
نظر بودلر قالب نثـر       به. ندك  ي م يرويت پ ي و ضرباهنگ ب   يبند  هيب قاف كيات، تر ي اب يتعداد هجاها 

 وجـود   ييهـا   ييگمـان نارسـا     يرجمه، ب د و در ت   يل شعر را بازنما   كح، ش يل صح كش  تواند به  ينم
 را در قالـب     يم شـعر اصـل    يه بخواه كمراتب بهتر از آن است        وه، به ين ش ياما هم . خواهد داشت 

آن   ه بودلر بـه   ك است   يزيبمان خواهد شد چ   يچون در آن صورت آنچه نص     . مينك ترجمه   يشعر
  )274، 1982ند كينقل از ات به.( ديگو يم»  شاعرانهي بازكدلق«

 و يـي  آوايبنـد  ر بودن سـازمان   ي ناپذ ييه با اعتقاد راسخ بر جدا     كند  يگريبر، شاعران د  در برا 
زبـان مقـصد      د از زبان مبدأ به    ي شعر را بسازد، با    يكت  يه آنچه تمام  ك اصرار دارند    ييد معنا يتول

ه كـ او اعتقـاد دارد     . ن گـروه اسـت    يـ ستم فرانـسه از ا    ي شاعر بزرگ قرن ب    يپل والر . ابديانتقال  
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 اگـر   يحتـ «  زبان اسـت     ينكش  ساختار   شاعر و وابسته به    ينيب ه محصول جهان  ك شاعرانه   شهياند
  )44، 1941 يوالر(» .از دارديات نيحضور اب ان شود، باز هم بهيزبان نثر ب به

رد كاركرد و در   يگ يل م ك احساسات ش  ي القا يةه بر پا  ك است   يري نمادها و تصاو   يايشعر دن 
  )99.همان(» .ده گرفتيدات را نادكيها و تأ نيها، طنآوا« ت يد اهمي شعر نباييالقا

ران و كـ تعـداد متف    ار و بـه   يشوند بس  ي ترجمة شعر مربوط م    يا چگونگ يان  كام  ه به ك يموارد
شة يـ ه در آن اندكـ م ينـ ك فـرض  ي زبـان ياما اگر شعر را هنـر .  ترجمه متنوعند ةنشگران گستر ك

ه كـ  اسـت  يات هنرمنـد كـ سات و ادرارد و بازتـاب احـسا    يـ گ يل م ك ش ي با ظرافت زبان   يانسان
 متـرجم شـعر     يد بتوان بـرا   يند، شا ك  ي زبان عرضه م   يباشناختي ز ياش را با سازمانده    ينيب جهان

ترجمـه شـعر      ارشـناس زبـان، بـه     ك يكگاه  يد همواره از جا   يه با كن رسالت را در نظر گرفت       يا
ه در شعر، در ك سخن است  معنا ويني زبان؛ برامد همنش ةر شاعران يه تأث كند  كبنگرد و فراموش ن   

 چـون  يشناسان ه توقعات زبانك است يزين همان چ  يا. ديآ يوجود م    و انسجام، به   ياوج فشردگ 
  . برد يند را از ترجمه شعر، فراتر مكيات

   ترجمة شعريشناس  ند و گونهكيات -3
ـ  يـ ب روس، از جمله نظر    يشناس و اد   ند،زبانكيم ات ياف  ياديـ  بنيه نگـاه كـ  اسـت  يه پردازان

نقـد   ، بـه هنري در بحران، مطالعة بوطيقاي ترجمـة شـعر    نام    تابش به كاو در   . ترجمه شعر دارد    هب
ه هـر   كدهد   يدست م    از ترجمة شعر به    ييها  پردازد و نمونه   ي م ي و فرانسو  يترجمة اشعار روس  

امـا  . نـد ك ي مـ يگـذار   خاص ناميلكش  امر ترجمه به    رد مترجم به  يكوه و رو  يدام را بر اساس ش    ك
ان لفـظ و معنـا   يـ ه او نه تنها در چـالش م كابد ي يجا معنا م ترجمه شعر، آن   ن او به  ياديد بن ريكرو

ـ    كرد، بل يگ ي را م  يي آوا يبند ا همان سامان  يجانب لفظ     يه ظـاهر سـنت  كـ رود  يش مـ  يه تا آنجا پ
 در زبـان  يد شـعر اصـل  يـ  بازتوليت را مبنـا يها در قالب ب شهيان احساسات  و اند ي ب يعنيشعر،  

شـعر، وحـدت معناهـا و آواهاسـت؛         « :شديـ اند ين م يند در ترجمه شعر چن    كيات. داند يمقصد م 
 يزبان  اگر هنگام ترجمه شعر به    . بات است؛ وحدت صورت و محتواست     كير و تر  يوحدت تصاو 

م، يريده بگ يب واژگان را ناد   كيم و اگر آواها و تر     ينكر را حفظ    يلمات و تصاو  ك يگر تنها معنا  يد
  )11ند، همان، كيات(».زيچ چي نخواهد ماند، هيق بايزياز آن شعر، چ

گويد، همان سازماندهي كلمـات و نحـو در بيـت اسـت، يعنـي               آن تركيب مي    آنچه اتكيند به  
هم براي اتكيند و هـم بـراي والـري، بيـت            . ورزد  لزومش تأكيد مي    همان چيزي كه والري هم به     

جمـان فرانـسوي، در ترجمـه شـعر         خورد كه متر    اتكيند از اين افسوس مي    . شناسانندة شعر است  
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كنند كه معناي قابل فهم در زبـان فرانـسه            اين بسنده مي    گيرند و تنها به     كليت شعر را در نظر نمي     
بـودلر كـه خـود    . اين همان چيزي است كه بودلر بدان اعتقاد داشت     . را از شعر اصلي ارائه دهند     

را نه در قالب ابيات منطبق بر قواعد داد شعر كالسيك      استاد ابيات دوازده هجايي بود، ترجيح مي      
اين امر البته ريشه در تعلقات شاعرانه بـودلر         . ترجمه درآورد   هجايي، بلكه در شكل مسجع نثر به      

آن شـعر     كنندة شيوة شعري است كه به       گذار، اما تثبيت   نوعي اگر نه پايه     دانيم كه او به     مي. هم دارد 
اي برگـردان مـضاميني اسـت كـه او در          گونه  ور او به  گوييم و حتي تعدادي از اشعار منث        منثور مي 

شود كه اين گونـه     جا ناشي مي    شعر منثور از آن     توجه او به  . اشعار منظوم خود بدان پرداخته است     
هـاي    با غليان احساسات شاعرانه و تموج روياپردازانه روح شاعر و جهش          « :تواند  بيان شعري مي  

چنين است كه او براي ترجمة شـعر از ايـن شـيوه             ) . 1961،229بودلر،  (» .آوا باشد   هوش او هم  
  .تر شود روح اصلي شعر نزديك تواند به باورش مي كند كه به استفاده مي

رد، دور شدن از عمل ترجمه و پرداختن        يگ ي ترجمة شعر م   ةگستر  ند به كيه ات ك يگريراد د يا
. انـد  د شـده يـ آورده و ناپد   سر بـر     يه انتزاع ي نظر يادير تعداد ز  ي اخ يها در سال « :ه است ينظر  به

 كـي مكچ  يرود، هـ   يار مـ  ك ها به   ه در آن  ك يش واژگان يافزا   رو به  يدگيچيز پ يها و ن   اد آن يتعداد ز 
ه كـ نـد را واداشـت   كين مالحظـه، ات  يهمـ ). 19ند،  كيات(» .رده است كبهتر شدن روند ترجمه ن      به
 موجـود از    يهـا   او نمونه . د موجود از شعر باش    يها  ترجمه ي بررس ي نقادانه برا  يا وهيدنبال ش   به

 از  يا رسـد و مجموعـه     ي از ترجمـة شـعر مـ       يشناسـ    گونـه  يك رده، به ك يترجمة شعر را بررس   
نـد،  كيار ات كـ ن  يبنـابر .  عمل آمده است    نون از اشعار به   كه تا   كدهد   ي ترجمه را ارائه م    يها گونه

 تـا   يافتن راه ي يبرا است   ي در باب ترجمة شعر باشد، تالش      يپرداز هيه نظر كش از آن  يش و ب  يپ
  .ل شدي نايشأن شعر در زبان اصل  هميا ترجمه ان دارد بهكه امكبتوان تا آنجا 

ن ي ترجمـه را چنـ  يها او گونه. ص است يگونه ترجمه قابل تشخ     نون شش كند، تا   كينظر ات   به
  :ندك ي ميگذار نام

 گزارش-ترجمه) 1
 ريتفس-ترجمه) 2
 حيتلو-ترجمه) 3
 بيتقر-ترجمه) 4
 ديبازتول-هترجم) 5
 ديتقل-ترجمه) 6
  :ردكف ير تعريب زيترت ها را به ن گونهيدام از اكتوان هر  يم
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 از  يلـ ك يينـد معنـا   ك  يه در آن مترجم تالش مـ      كند  يگو ي م يا ترجمه  گزارش به -ترجمه) 1
وه ترجمـه،   ين شـ  يـ ه در ا  كـ  اسـت    يهيبد. ندكخواننده منتقل     رده، به كان  ي ب يآنچه در شعر اصل   

متن ترجمه شـده انتقـال    ، بهيشعر در متن اصل  مربوط به يباشناختي ز يارهاكاز و   دام از س  ك  چيه
ار خواننده قرار يگذرد، در اخت ي شعر م  يي معنا ة از آنچه در گستر    يابد و مترجم تنها گزارش    ي  ينم
 .ردينثر صورت پذ ن گونة ترجمه اصوالً بهيه اكست يل دور از انتظار نين دليهم دهد و به يم

دانـد و از     يح شعر م  يه در آن مترجم خود را مسئول توض       ك است   يا ر گونه يتفس-ترجمه) 2
غ يـ خواننـده در   شـعر بـه  ي هرچه بهتر فهماندن معناي خود برايردن دانش و تجربة شعر    كوارد
 از يزيـ ن چكـ  مميه تـا جـا  كـ ند ك ي تالش مي شخصيها ليحات و تحل ياو با توض  . ورزد ينم

 .اندازدي شعر را از قلم نيمعنا
 شـعر   يت قوائـد صـور    يـ  منظـوم بـا رعا     يا وشد ترجمـه  ك  يح مترجم م  يتلو-در ترجمه ) 3
نـد، شـعر اسـت، امـا تـالش او           ك  يه آنچه ترجمه م   كن امر اشاره دارد     يا  حاً به ياو تلو . دهد ارائه

 از جملـه  يـي ت اول بتواند فنـون آوا    ين ب يا چند ي اگر مثالً در چند      يماند، چون حت   يفرجام م  يب
را آنچـه در    يـ ن تالش منـصرف خواهـد شـد، ز        يرد، در ادامه از ا    يار گ ك ه را به  يفا قا يضرباهنگ  
د جانب معنـا را     يا با ين  ين ب يگر متفاوت است و در ا     يزبان د    به يرسد، از زبان   يمعنا م   صورت به 

 يسـاز   هيقاف  اتور گونه، به  يكارك يلكش  ا به يرد و   كان شده منتقل    يگرفت و آنچه را در زبان مبدأ ب       
 .پرداخت

عنـوان ترجمـه از مـتن     ه او بهك يه متنكند ك يب، مترجم از ابتدا اذعان م    يتقر-در ترجمه ) 4
ه كـ  توانـد شـعر را چنـان    يه نمـ كـ داند  يمترجم م. آن است  بهيك نزديزيند، چك ي ارائه م ياصل
 و ي همة عناصـر زبـان  ي و همبستگ يچون شعر از وابستگ   . زبان مقصد برگرداند    سته است به  يشا
 محـال   يبـاً امـر   يگـر تقر  ي د يزبان   است و برگردان آن به      ل شده كي زبان تش  يك در   يانيرد ب كارك

 يا  در سـمانه يبـات ضـرباهنگ  كيها و تر  ييآرا ، واج يي هجا يها  انطباق سامانه  يتالش برا . است
 .ماند يمعجزه م شتر بهيست است، چون بكش زبان، از ابتدا محتوم به 

د بازتـاب جهـان شـاعر و       يه ترجمه شعر با   كده است   ن اصل بنا ش   يد بر ا  يبازتول-ترجمه) 5
ه  كـ ن سخن آن اسـت  ي ايمعنا. رسد يظهور م ه در شعر او بهك باشد يتيلكتبع آن ارائه دهندة      به

 شـعر اسـت و      يايـ  او در دن   ي شـاعر و زنـدگ     ينـ يب  اننده جهان ي در شعر، نما   ي زبان يبند صورت
د در ترجمه لحـاظ     يصورت شعر، با    دن به دا  لك او، در جهت ش    يهرگونه انتخاب آگاهانه از سو    

ال يـ  صور خي شعر را نگاه دارد، سازمانده    يلكه ساختار   كند  كد تالش   ين مترجم با  يبنابرا. شود
 يت شـعر اصـل   يـ لك قابل انطباق بـا      يتيلكه  كش رود   ي پ يند و در جهت   ك را حفظ    يدر شعر اصل  
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ـ كن گفت  يتوان چن  ي روشن شدن مطلب م    يبرا. ارائه دهد   از sonnet يـك  ترجمـه  يراه مثالً ب
ه كـ ند و تا آنجا     ك را در زبان فرانسه انتخاب       sonnetل  كد ش يفرانسه، مترجم با     به يسيزبان انگل 

ـ     ييآرا ها، واج ير ساز يتواند تصو  يم  از يه بازتـاب كـ ش ببـرد  يها و ضرباهنگ را چنان بـا هـم پ
ن مقالـه خـارج اسـت،       يـ ضـوع ا  ه از مو  ك يليدال  البته به .  باشد يسيها در زبان انگل     آن يهماهنگ

 .، چندان هم پر ثمر نخواهد بوديي جز در موارد استثناين تالشيچن
ن گونه ترجمـه،    يا. د است يتقل-ند ترجمه ك  يآن اشاره م    ند به كيه ات كن گونه ترجمه    يآخر) 6

 ينش شاعرانه و هنـر    ي در آفر  ي قانون ي خود استقالل  يه برا كار شاعران است    كمعموالً محصول   
ه كمترجم  .  خلق شعر  ي است برا  يا زهي در واقع انگ   يوة ترجمه،  متن اصل    ين نوع ش  ي در ا  .قائلند

نـد و شـعر   ك ي شاعر نميها شهيا انديق احساسات يانتقال دق   د به يمعموالً شاعر است، خود را مق     
 در نظـر او  يدر واقـع شـعر اصـل   . گذرد، بپـردازد  يان آنچه در خود ميب سازد تا به  ي م يا را بهانه 

فعـل   ت خـود را بـه  يـ تواند خالق ي آن م كمك ه به ك است   ييه الگو كست، بل ي ترجمه ن  ي برا يمتن
 را در   ي شعر اصل  يرد تا محتوا  يگ يار م ك  را به  يانات زبان كمترجم همة ام  -ن شاعر يبنابر. درآورد

 . ندكشعر خود  ل بهي خود تبديشناخت-ينظام زبان
 يتـ يلك حفـظ  يرد، همانا تالش بـرا يگ يمت قرار يند آنچه در درجة اول اهم كيشة ات يدر اند 

ن يـ در ا. ن تـالش در نظـر او ترجمـه هنرمندانـه اسـت            يسازد و محصول ا    يه شعر را م   كاست  
) forme(صـورت     بـه « ديـ ه با كن است   يشه در ذهن مترجم حاضر باشد ا      يد هم يترجمه آنچه با  

ه جـز در تلفـظ      كـ  يا شهيصورت اند   توان به  ياما چگونه م  ). 261ند،  كيات(» .شه وفادار باشد  ياند
  ابد وفادار بود؟ي يحضور نم

   متن مبداء در رسم الخط زبان مقصديآوانگار -4
  :شود ين جمله شروع مي، با افن شاعريشعر معروف ورلن، 

شاعران  ة ورلن بهيه توص كالم قاطعانه   كن  يا). 25: 1975ورلن،  (» يقيز، موس يش از هر چ   يپ«
ن يه چنـ كـ ست يالبته تنها ورلن ن.  در شعر استيقي موسيچون و چرا يت بي اهميمعنا  است به 

ر از شـعر  ي ناپـذ  يي عنصر جدا  يقيات، موس يخ ادب يدر طول تار  .  قائل است  يقي موس ي برا يارزش
ت يـ ن واقع ية ا يسازد، بر پا   ي متفاوت از نثر م    يالمكه از شعر    ك ييهمة قواعد آوا  . بوده و هست  

ژه در يـ و ن نقـش بـه  يـ و ا . نـد ك  يفا مـ  ي ا ي اساس  نقش يقي شعر موس  يباشناسيدر ز . است بنا شده 
ات، بـر اسـاس     يـ  اب يمند ن اشعار بر نظام   يدر ا . شتر قابل مالحظه است   يل ثابت ب  ك با ش  ياشعار

ن يـ و ا . شـود  يد مـ  كيـ  تأ يـي آرا ، مانند واج  يي آوا يها  شگرد يريارگك  واژگان و به   ييرد آوا كارك
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ه كـ ن اسـت  يـ سـوال ا . رود ياز دسـت مـ  گر يزبان د  بهيه در ترجمة شعر از زبانك است   يزيچ
ن پرسش، در واقـع     يا  ا همان سخن را نجات داد؟ پاسخ به       ي يقيتوان در ترجمه، موس    يچگونه م 

  . است دهين سطور رسيسندة ايذهن نو ه بهك است يشنهاديپ
 را در بـر  يفارسـ  شنهاد ما ترجمـه شـعر از فرانـسه بـه     يه در مقدمة مقاله آمد، پ     كگونه   همان

خواننـده     را بـه   ي عملـ  يا وهي تـالش دارد، شـ     يشـمول   جهان يدور از هر گونه ادعا       به رد و يگ يم
 آن در ي معنـا ك را فـارغ از در ي زبان شعر فرانسه ارائـه دهـد تـا او بتوانـد شـعر اصـل               يفارس
توانـد آنچـه را    يه مكم يشو يرو م  رو به  ي آوانگار ين ما با نوع   يبنابرا.  بخواند يالخط فارس   رسم

 زبـان منتقـل     ي فارسـ  ةخواننـد    قابـل قبـول بـه      يلكش  باً به يد، تقر يآ يلفظ م   رانسه به ه در زبان ف   ك
عبـارت   بـه . ابد خواننده است و نه مترجمي يت ميترجمة شعر آنچه اهم رد ما بهيكدر رو . ندك  يم
شـدن توسـط     خوانـده  يه بـرا  كـ ارشناسـان شـعر، بل    ك نقد شدن از جانب      يگر شعر را نه برا    يد

افـت  ي شـعر و در    ي معنـا  ك در يمعنـ   عمل خوانش در نگاه ما تنها بـه       . مينك يخواننده، ترجمه م  
ه كـ  اسـت    يكيزي ف يتي فعال يزيش از هر چ   ين عمل پ  يا. ستيار و نهان در آن ن     ك آش يها شهياند
ت قـرار  يـ ن راستا آنچه در درجة اول اهميدر ا. شود ي آن مربوط ميها يي و توانايي آوا ةسامان  به
د از لـذت  يـ نظـر مـا با   توانـد و بـه   ي ميزبان شعر فرانسو   ية فارس خوانند. رد، سخن است  يگ يم

  .د شده در شعر بهره ببردي توليآواها
در . ردكـ  منتقـل    -ي و نه استعار   – ي واقع يمعنا  توان به  يه شعر را م   كن است   يفرض ما بر ا   

ز ا خلـق معنـا را ا    يف  ي توص يعنيه دو جنبه شعر،     كن است   يد در نظر گرفت ا    ين معنا آنچه با   يا
سـطح  . ش بـرد  ي، پ يا دو سطح  يه،  يل دو ال  كرد و عمل ترجمه را در ش      كا خلق آوا جدا     يد  يتول

شـود؛ همـة     يانتقال معنـا مربـوط مـ        در آنچه به  . اول انتقال سخن است و سطح دوم انتقال معنا        
ه كـ  ييهـا  وهيشـ . نديآ يار م ك اند به  نون در باب ترجمة شعر ابداء شده      كه تا   ك است   ييردهايكرو
امـا در  . انتقال معنا دارند  بهيم روكش و يرده است، در واقع بك شعر مشخص   ةند در ترجم  كيات

آنچـه ذهـن مـا را    .  ارائه نشده استيزينون چكم تا يه ما در نظر دار    ك انتقال سخن، آنگونه     ةبار
 مـتن  يـك ل ك شعر در شيكه چرا ترجمة كن پرسش است ي ا ي برا يافتن پاسخ يرده  كمشغول  

 را در خـود   ي موجـود در مـتن اصـل       يها هيد همة ال  يه آن متن با   كني متن باشد و ا    يكد الزماً   يبا
. تر  لوحانه  مراتب ساده   د به يز شا يآن ن   لوحانه باشد و پاسخ به     د ساده ين پرسش شا  يداشته باشد؟ ا  

خ ترجمه يه در تاركگردد  ي بازميگريز ديهر چ   ا به يا سنت و    يعادت    شتر به ي ب ين قضاوت ياما چن 
 ين اعتقـاد نـوع    يـ ه ا كـ رفت  يتـوان پـذ    يا نمـ  يآ. اند رفته شده ي پذ يا اساس يه  ين اصول اول  عنوا  به

تواند دو  ي متن مبداء ميكار ترجمه معادل كه در كن انگاشت   يتوان چن  يا نم يسوتفاهم است؟ آ  
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ه كـ م يبـر  يم و گمان مـ يشياند يآن م ه ما بهك است يزين چيا چند متن در زبان مقصد باشد؟ ا ي
آنچه ما بدان . تواند راه گشا باشد ي م -ل ثابت كم درترجمة اشعار با ش    ك   دست –شعر  در ترجمة   

نون آنچه ترجمة   كتا  .  حضور متن مبداء نزد خوانندة مقصد است       يان برا كجاد ام يم؛ ا يشياند يم
ن حالـت   يدهـد، در بهتـر     يما ارائـه مـ      ن متن به  ياما آنچه ا  . است  واحد بوده  يم، متن يا دهيشعر نام 
گـر خلـق شـده    ي د يگر و توسط شخـص    ي د يگر، در زمان  ي د ييه در جا  ك ياست از متن   يگزارش
 زبـان شـعر   يا خواننـدة فارسـ  يـ جاسـت؟ آ ك يه پس مـتن اصـل    كن است   ينون سوال ا  كا. است

 محـروم باشـد و   ي اشعار فرانسوييقاي موسيد از جادو يداند با  يه زبان فرانسه را نم    ك يفرانسو
 -!ق بـودن ترجمـه  يـ شـرط دق  هم به آن– موجود در اشعار  يعانه از م  كند  كن خوش   يا  تنها دل به  
  .لذت برد

د يـ م، بايه همان متن مبداء باشد حق مولف قائـل باشـ  ك شاعر و شعر او     ي، اگر برا  يياز سو 
 بازگردانـدن حـق   ياسـت و بـرا   ردهكـ  خلـق  يتمام ه شاعر متن را به كم  ين امر هم قائل باش    يا  به
 ي از شـعر، آوانگـار     يوقت. مينكم حق را ادا     ين بتوان ك مم يه تا جا  كم  ينكنش او چنان عمل     يآفر

 يد شده در متن اصـل     ي تول يا آواها ي تلفظ   ياديرد، حداقل تا حدود ز    يدر خط مقصد صورت گ    
زبان   بهيدرست  نتوانند بهيليدال  اند به  د شده ي تول يه در متن اصل   ك ييو اگر معناها  . شوند يمنتقل م 

  .شود يها حفظ م ام آنيمقصد منتقل شوند، حداقل پ
ح دربـارة   ين توضـ  يتواند بهتر  ياست، م   بنا شده  يقي موس ية القا يه بر پا  ك از شعر ورلن     يمثال

اشـعار  تـاب   كدر  » ني غـروب  يدهايخورشـ «ا  يـ » ها غروب«ن شعر با عنوان     يا. م، باشد يآنچه گفت 
  . است چاپ شدهساتورني 

Une aube affaiblie 

Verse par les champs 

La mélancolie 

Des soleils couchants. 

La mélancolie 

Berce de doux chants 

Mon coeur qui s'oublie 

Aux soleils couchants. 
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Et d'étranges rêves, 

Comme des soleils 

Couchants, sur les grèves, 

Fantômes vermeils, 

Défilent sans trêves, 

Défilent, pareils 

A de grands soleils 

Couchants sur les grèves. 

. ردكـ توان آن را دو بخـش        ي م ييلحاظ معنا   ل شده است و به    كيت تش ين شعر از شانزده ب    يا
 اسـت   ينندة احساس انـدوه   كان  يابد، ب ي  يت هشتم ادامه م   ي شعر تا ب   يه از ابتدا  كبخش نخست   

ن يـ ه مـشاهدة ا كـ  است يريتگر تأث ياكبخش دوم، ح  . ابدي  يه شاعر از غروب در درون خود م       ك
. دهـد  يل م كي آن را تش   يوار شعر برجستگ     رهيساختار دا . گذارد يروان او م  ن بر   يغروب اندوهگ 

ـ . ابدي يان ميشود و در غروب ساحل پا     يدم آغاز م   دهيشعر با سپ   ر يتـأث  ش از همـه بـه  ياما آنچه ب
 ييآرا ه بر واجكيت. شود ي حاصل م ييت پنج هجا  يه با انتخاب ب   ك آن است    يد، روان يافزا يشعر م 
ه احـساس آرامـش و خلـسه را القـا           كـ  ã يشومية خ كار شونده و استفاده از وا     رك ت يها هيو قاف 

 تـم آرامـش بخـش در        يـك رار  كـ ت  ه به كبخشد   ي م ييقاي موس يت شعر ضرباهنگ  كحر  ند به ك  يم
  . شباهت دارديقيموس

ده شعر را بند    يوشكاش   او در ترجمه  . است ردهك ترجمه   يفارس  ن شعر را به   ي ا ي سحاب يمهد
ه كـ  اسـت  ي از جملـه مترجمـان  يالبته سـحاب . است ار موفق هم بوده   كن  ي در ا  ند و كبند ترجمه   

 دقـت  يمـ كاما با . ر استينظر او شعر ترجمه ناپذ    ندارد، چون به   يترجمة شعر چندان اعتقاد     به
 ي واژگـان يهـا  رده و هم در انتخـاب برابـر       كت  يه او، هم ساختار شعر را رعا      كافت  يتوان در  يم
 در چنـد مـورد      ياو حتـ  . ت شـده اسـت    يـ  رعا يخوب  لمات به ك اقتصاد   هكرده  ك عمل   يا  گونه  به
ن يبنـابر . انجـام رسـانده اسـت       ده بـه  ي پسند يلكش  ار را به  كن  ي و ا   ه هم نظر داشته   يانتخاب قاف   به
ه ترجمـة شـعر     كـ  اسـت    يزيـ چ بـا و هنرمندانـه از آن      ي ز يا  ن ترجمه نمونه  يه ا كتوان گفت    يم
  .ميخوان يم
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   سستيا دهيسپ
  بارد يان مشتزاركدر 

  اندوهِ
  .ن راي غروبيدهايخورش
  اندوه

   نرم نرم يبه آواز
  ام را يد دل فراموشيگو ي مييالال

  ني غروبيدهايدر خورش
   شگرفيياهايو رو

  ،ييدهايچون خورش
  ها نارهكن بر يغروب

  ،ياشباح ارغوان
  گردان  وقفهيب

  چنان گردان آن
  ي بزرگيدهايه خورشك

  ها نارهكن بر يغروب
  )32، 1375، ي، ترجمة سحابيكوچارلز چد(

 را؟ و اگـر بـا     يا سـحاب  يم  يخوان يا ورلن را م   ين متن آ  يه با خواندن ا   كن است   ياما پرسش ا  
 يعنـ يسنده در مـتن،     ي نو يزندگ» ضرباهنگ«د ترجمه شود    يه آنچه با  كم  ي موافق باش  يكونكمش

 يو معنـاپرداز   يالم در نوشتار، عروض شخـص     كان  ي، جر )شاعر(الم توسط فاعل  ك يبند سامان«
   حضور دارد؟ ين ضرباهنگ در ترجمة سحابيا ايباشد، آ) 131، 1999، يكمشون(» داريپا

 يالخط فارس    شعر ورلن در رسم    يين ضرباهنگ، انتقال آوا   يا   حضور دادن به   يشنهاد ما برا  يپ
  :ميآور يخوانش خواننده در م  بهينگونه در خط فارسين شعر را ايما ا. است

  ياونُب اَفِبل
  رس پر لِشانوِ

الن   يلكلَ مِ
  وشانك يدِ سلِ



  1179 الخط فارسي نسه در رسمانتقال آوايي شعر فرا

الن   يلكلَ مِ
  بِرس د دوشان

ن  ي سوبلكير كم  
  وشانك ياُ سلِ

  اِ دِترانژ رِو
   يم دِ سلِك
  وشان سور لِ گرِوك

م وِرمِ   يفانتُ
  ل سان ترِويدِ ف
   يل پرِيدِ ف

  ياَ ِد گران سلِ
  وشان سور لِ گرِوك

در زبـان   » غ«ه حـرف    كـ ند  ك تلفظ   يلكش  را به » ر« حرف   هكر شد   كخواننده متذ   د به يالبته با 
استثنا » و«خواند حرف  ي ميلماتكه در   كن فرض بر آن است      يهمچن. شود  يح تلفظ م  ي فص يعرب

ه خواننـده بـا     كـ رد  يـ گ ين منظـور صـورت مـ      ي در نسخة ما بد    يگذار  ز اعراب يوجود ندارد و ن   
  . شتر متن را بخواندي بيسهولت و روان

ة انتقال آوايي تنها پيشنهادي اوليه است و بايـد مـورد بحـث و بررسـي قـرار                   شك اين شيو    بي
چـون  . گيرد، كمبودهايش رفع شود و در شكلي منسجم از اصول و قواعد انتقال آوايي مدون شود               

  . توان اميد داشت كه متن اصلي شعر، در خوانش خوانندة ترجمه از ياد نرود در اين صورت مي
توانـد   يشـعر مـ   «ه  كـ م  ي ده يوت دلدار يال.اس.يالم ت كن  ي خود را با ا    ميد بتوان يان شا يدر پا 

  )14، 1999ش، يهوگو فردر(» .ده شوديه فهمكش از آني پيمنتقل شود، حت

  يريگ جهينت -5
هـايي كـه      حتـي در ترجمـه    . برگرداندن معنايي شعر توجه شـده اسـت         در ترجمة شعر، تنها به    

توان مشاهده كرد كه بخش زيادي از كليـت شـعر كـه              يادعاي انتقال ساختار كلي شعر را دارند، م       
در واقع در انتخـاب ميـان لفـظ و معنـا،     . شود اجبار حذف مي شود، بنا به   ساختار بياني مربوط مي     به

زبـان ديگـر نـامفهوم جلـوه          متن ندارد، چون اصوالً لفظ از زباني به         اي جز وفاداري به     مترجم چاره 
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ايـن امـر بـا انتقـال     . لفـظ تعـديل يابـد    تواند با اعطاي جايگاهي به اما جانبداري از معنا مي   . كند  مي
اگر شعر را هنري در نظر بگيريم كه در خلـق آن،    . پذير است   آوايي زبان مبدأ در زبان مقصد امكان      

. كند، بايد بتوانيم در ترجمة شعر هم حضور موسيقي را حفظ كنـيم              موسيقي؛ نقشي اساسي ايفا مي    
كـافي  . زبان مقصد منتقـل كنـد       كم و كاستي به     تواند موسيقي شعر را تقريباً بي      انتقال آوايي شعر مي   

تـوان   مـي . يك قطعة معادل آن بسنده كنيم  است بپذيريم كه در ترجمه يك قطعه شعر الزاماً نبايد به          
بـدين ترتيـب كـه يكـي از دو          . براي يك متن در زبان مبدأ، دو متن در زبان مقصد در نظر گرفت             

رسـم الخـط    مة معنايي شعر را انجام دهد و ديگري شعر را در شكل آوايي خـود بـه      متن، كار ترج  
در اين صورت،  خواننده مجبور نيـست ترجمـه را در غيـاب مـتن اصـلي                  . زبان مقصد منتقل كند   

با قرار دادن نسخه آوايي اصلي در كنار نسخة ترجمه خواننده آواهاي توليد شـده در مـتن      . بخواند
بـرد و بنـابراين       كند و از لذت موسيقايي لفظ شـعر نيـز بهـره مـي               ود توليد مي  اصلي را در زبان خ    

كـارگيري   توانـد بـا بـه      زبـان فرانـسه آشـنايي نـدارد مـي           خواننده فارسي زبان شعر فرانسوي كه به      
هـا و     نشيني قافيـه    هاي آوايي ضرباهنگ ابيات، هم      امكانات بازتوليد آوايي زبان فارسي از هماهنگي      

سازد، بهره برد و نبايد فراموش كـرد كـه اگـر        ه را كه از شعر، موسيقي دلنوازي مي       خالصه هر آنچ  
  .اند، در موسيقي هرچه هست دال است در زبان دال و مدلول دو روي سكة نشانه
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