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   استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت  

 چکیده

ا ا نحیۀ گزینش و  ید ان این عناصععر اسععت نه ان را از ن ر و   گیرد؛ یز عناصععر عمی ی زبان بهرهشعع ر اگر ه ا     

فنا ت زبان شع ر را و  برجسعتگی   هد؛ بر پایۀ ارای صعیرکگرایان رو،  انسعازسعننان   می  و رای  و کرراری  تمایز  ی

هاسعت  ا ری نه های زبانی در راسعتای ایااد و رر  هنرسعازهگیری  تفاوت شعاعر از واگگان و اابییتبهره شعید  یجب  ی

نند و ز انی اغاز  اناا د  در وااع ادبیّت  همان عا یی اسعت نه  ادۀ ادبی را به ی  ارر ادبی بد   یدر نهایت به ادبیّت  ی

شعمار  ارار ادبی از ااتت  لتی  و اشعنای دید دارش شعده و دیگرگینه بر دیاننده های  شعتر  و بیازهشعید نه هنرسع  ی

زدایی( در ایااد زبان ادبی و ارر ادبی کا یابد  اهمیت  ؤتفۀ ادیر )اشعععناییزدایی  صعععدای  یشعععیند و اشعععناییظاهر  ی

داند  بر این اسععا،  ند و شعع ر را غیر اابت کرجمه  ینای اسععت نه جااش شعع ریّت ی  شعع ر را بر ان  تمرنز  یاندازه

هایی را نه در  سعیر گرایان رو، اسعیبنظریۀ صعیرتهای شع رسعاز در  نیشعد کا با  حیر ارار دادن  ؤتفهپژوهش ااضعر  ی

 کرجمۀ ش ر ارار دارد کبیین و کیصیف نماید  

 گرایی  ش ر  ادبیّت  هنرسازه  کرجمهصیرت  :هاهکلید واژ

 مقدمه -1

های  طات ات کرجمه دانسعت؛ به نحیی نه بردی از اسعا، کرجمۀ شع ر را به کیان یری از  اتشکرجمۀ شع ر را  ی     

پذیری شعع ر دفاک نرده )ن   پاز   ( و گروهی دیگر از ا ران کرجمه743:  1381اند )ن   شععفی ی ندننی    اتش نشععیده

  کرجمۀ شع ر یری از این (  با وجید9:  1382د )ن    نافی اناری   انای دیگر به نسعبیّت  ان اایت شعده( و دسعته36:  1353

ی  از ارای یادشعده درسعت  نه ندامدهد  این ی ههای  طات اکی را به دید ادتصعا  و همننان نیز به  سعیر دید اداایزه

روند کرجمۀ شع ر کا  ه اندازه   نهشعید و این یدر این  سعیر بهره بردهو اابت اسعتناد هسعتند و  ه اندازه از  بانی این ارا   

نیشعد با در نظرگرفتن هر دو سعی و دیدبسعنده عمت نرده  دو سعیی اصعیی  اتش کرجمۀ شع ر اسعت نه پژوهش ااضعر  ی

 گرایان رو، بپردازد   شناسی این ایزه از  نظر ارای صیرتاتبته  حیر ارار دادن سمت ننست  به اسیب

 پژوهش پیشینۀ -2

 اجرا  قاته و نتاب و رسععاته    در ااتب  یفراواننار پژوهشععی   های  یجیدشععناسععی کرجمه و  اتشدر باب اسععیب     

هایی نه اند و یا پژوهشهای ارانی پردادتهشعناسعی کرجمههایی نه به اسعیباند  قاالت و پژوهشاز ان جمیه  اسعت؛شعده

از این  یعان با  یضعععیک    هاند؛ ا ا انهای ادبی صعععیرت گرفتعهزههای  نتیفی  ین ادبیعات نید  و یا دیگر ایدر ایزه

شع ر یا شع ر کرجمه اسعت نه به جز  ند  قاته نه اتبته    شعناسعی کرجمۀکری دارد  اسعیبپژوهش ااضعر ارکبا  نزدی  

به عنیان   ا   قاتۀ   اسعت؛ناام شعده  نار دیگری صعیرت نگرفته یاردی از ان هم به صعیرت کنصعصعی در ایزۀ شع ر عربی ا



شعر  نت  1381اسعی در سعا   شعنناپذیری شع ر  نه کیسعب بنیاد ایرانبا عنیان »در کرجمه  شعفی ی ندننیپر  غز و نارا د  

اسعت  از نیشعته و  ا  شعده   نافی اناریپذیری شع ر  نه کیسعب  اسعت  یا  قاتۀ دیگری کحت عنیان »ادود کرجمهشعده

شعنادتی برای کحییت کرجمۀ شع ر از عربی به فارسعی بر  بنای نظریۀ فر اتیسعم   دیگر  قاالت این ایزه » ار یبی زبان

اند  ان را نیشعته و از رری  فصعینا ۀ تسعان  بین  نتشعر نرده  1396در سعا    اسعام ااش  ؤ نو   رضعا ناظمیاناسعت نه  

سعاز شع ر به یۀ کرجمۀ شع ر پردادته  با  حیر ارار دادن  هار  ؤتفۀ  اهیتشعناسعی به  سع این پژوهش نه از دیدگاه زبان

ی پژوهش ااضر گیراست نه اتبته بسیار در شرتر از زبان عربی به فارسی پردادتههای کرجمۀ ش کحییت و بررسی  اتش

 است  رسان بیدهنیز یاری

 روش پژوهش -3

زدایی در  ناپذیری شع ر بر اسعا، وجید عنصعر اشعناییپژوهش ااضعر با رو  کیصعیفی عععع کحیییی به  بحم کرجمه     

ها پردازد  بر این اسعا، با  حیر ارار دادن ارا  صعیرکگرایان رو، نه ادبیّت شع ر را ااصعت ف اتیت هنرسعازهسعادتار شع ر  ی

شعید  به کیصعیف فرم و سادتار ش ر پردادته و با کحییت  ادتاری  حق   یهای زبانی و سع زداییداند نه از  سعیر اشعنایی ی

زدایی سعادتاری یری از  یانع اسعاسعی و  هم در کرجمۀ شع ر با رسعد نه اشعناییها در نظام شع ر به این نتیاه  یاین  ؤتفه

 همان  فهیم فر اتیستی است 

 شعر از منظر صورتگرایان روس -4

شناسی »ایقۀ  صیرکگرایی یا همان فر اتیسم   حصی  روسیۀ ارن بیستم  یالدی است نه به دنبا   طات ات زبان     

  اشععرییفسععری و »انامن  طات ه در زبان شعع ر  به رهبری    رو ن یانیبسععنشععناسععی  سععری  با  رنزیت فرری  زبان

(Shklovsky) های این ایزه   اهیت ارر ادبی به عنیان ی  پدیدۀ زبانی دیدبسععنده  گرفت   یضععیک اصععیی پژوهششععرت

های اجتماعی  فرهنگی  دینی  سیاسی و     ی  » س یۀ صرفاً  است؛ به این   نا نه ی  ارر ادبی فارغ از کمایالت و گرایش

قد بیدند نه در بررسعی ارر ادبی کریه باید بر فرم باشعد دانسعتند و   تزبانی  اسعت  »انان ارر ادبی را شعرت )فرم(  حم  ی

تیت فر اتیسعت یا به همین د   (162:  1388)شعمیسعا    کقسعیم  تن به صعیرت و   نی بیدند نه  حتیا و اسعاسعاً  ناتف  

ر کیتید  شعناسعانه از  اهیت ارر ادبی نه به واسعطۀ کمرنز بر نحیۀ عمیررد ادبی زبان دشعدند  کحییت زبانگرا نا یدهصعیرت

کرین دسععتاوردهای این نحیۀ فرری و ادبی به شععمار  بید  از  همافرینی در زبان شععرت گرفتهزیباییهای  ارار ادبی و رو 

 اید  ی

در ز ینۀ شع ر و  طات ات ایزۀ شع رشعناسعی نیز ایدۀ اصعیی صعیرکگرایان  فرم شع ری بید  بر همین اسعا، به بررسعی  

و   46: 1392)ن   برسعیر     ایه و ریتم پردادتنددبی و درونی نارنرد شعگردهای ا سعالت بنیادین سعادت فرم شع ری  ی ن

گرفتن از ا رانات سععادتاری زبان نند با بهرهاز نگاه صععیرکگرایان رو،  شععاعر کال   ی   (67:  1392شععفی ی ندننی   

دانند نه در زبان رخ  ی  یاکاربۀ دید را بازافرینی نند  بر همین اسععا، اسععت نه دنتر شععفی ی ندننی شعع ر را اادره

این وصعف از شع ر کا اندازۀ (   7:  1392سعت )ن   شعفی ی ندننی   ای نه شع ر  دارش از زبان اابت کصعیر نیگینهبه  دهد؛ ی

در  قاتۀ »زبان   یار و  (Mukarovsky) یناروفسعری    نه نان  گذاران نظریۀ صعیرکگرایی اسعت؛پایهزیادی برگرفته از ارای  



نردن زبان را ویران  کرین نارنرد زبان شعاعرانهز ینۀ زبان شعاعرانه دانسعت و  همزبان   یار را در ارم پس  زبان شعاعرانه  

نعه    ؛گفتن  پیعام اسعععت نعه در شععع ر اهمیعت داردبعه بیعان دیگر  گینعه  (؛125  -124:  1380)نع   اامعدی       یعار دیانعد

 گفتن  ه
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دهد  به ارار  ی priëmو واگۀ روسعی   deviceهنرسعازه  عنیانی اسعت نه شعفی ی ندننی ان را   اد  واگۀ انگییسعی       

بیان ایشعان  »کما ی صعنایع بالغی و بدی ی و هرگینه بیان ادبی اعم از کشعبیه  اسعت اره  ننایه  اذ  بالغی  کغییر نحیی و 

(   150  -149:  1391ی  تن بیفزاید  ی  هنرسعازه اسعت  )ن   شعفی ی ندننی   شعنادتای نه بر سعادت زیباییهر وسعییه

  گیرد؛ ظهیر و بروز هنرسعازه شعرت  یشعنادتی زبان  با عنیان یری از  ظاهر زیبایی در وااع در باور صعیرکگرایان  »شع ر به

 را نه  سع یۀ    ارز  ادبی دانسعت؛  ی  شع ر را دارایکیان ها نمیا ا باید کیجه داشعت نه به صعر  کیاتی و کرنیب هنرسعازه

: 1380 ند و پییا اسعت  )ن   اامدی   ای نظامها در راسعتای ایااد  امیعه هم در سعاات شع ر  نحیۀ ک ا ت هنرسعازه

گیرد  از ها شعرت  یکیان گفت نه فرم شع ری از ک ا ت  یان هنرسعازهبر این اسعا، و به کبع ارای صعیرکگرایان  ی   (52

   ( Tynyanov)کینیانی   نه نان کا کصییرهای کشبیهی و است اری  همه و همه نمایندۀ این ک ا ت هستند های ش ری  ااتب

و  هاان  دارد نه »فرم پییا نه با گردهمایی و نه با ا یز  این اجزا   بیره با ک ا تهای رو،  اذعان  ییری از فر اتیسععت

کیان بنعابراین  ی  (؛131:  1392یعابعد  )کینیعانی     ی  در نتیاعه بعا ارکقعای گروهی از عیا عت بعه درش گروهی دیگر کایی

کرین  ؤتفۀ فرم اسععت   را نه »اگر اسّ ک ا ت عیا ت از بین برود  ا ر وااع هنری ها  هم دعی شععد نه ک ا ت هنرسععازه

 ( 132گردد  )همان:  شید و هنر دیدنار  ی حی  ی

 سازریتم و موسیقی، دیگر مؤلفۀ فرم  -4-2

نسعی   های زبانی بسعتر ایااد  یسعیقی هسعتند  از سعییی نقش  یسعیقی در ایااد انسعاام در شع ر  برزبان و سعادت     

»در شع ر   یسعیقی فر انروای اصعیی اسعت و در شع ر   نی از   دارد نهاظهار  ی  شعفی ی ندننی  نه نان پیشعیده نیسعت 

کا ان اندازه به اهمیت  یسعیقی ش ر کیجه دارد نه  او  همننین    ؛(342: 1391نند  )شعفی ی ندننی   ی یسعیقی کب یّت  

کیان عا ت  نمی(  بنابراین 374: 1370   همیداند )انسععاام را هماهنگی اجزای سععنن در کرنیب  یسععیقایی یا   نایی  ی

نادیده گرفت  شعع ر  یف  و  اندگار شعع ری اسععت نه کمام اجزا و عناصععر    سععازبه عنیان ی   ؤتفۀ فرم   یسععیقیایی را

پیرو همین ا ر اسعت نه ریتم و  یسعیقی در شع ر  به عنیان   دهندۀ ان با یردیگر کناسعب و هماهنگی داشعته باشعند؛کشعریت

های رو، شع ر را رسعتادیز  با اعتقاد و به نقت از فر اتیسعتد  شعفی ی ندننی  ایی  عا ت اصعیی و سعازنده به شعمار  ی

  تقد اسعت نه وجید و ناربرد  یسعیقی  او همننین    ؛ید نیعی  یسعیقی در شع ر باور داردداند و به وجها  ینیمات و واگه

دانان نیز  یسیقی را یری از عناصر  یاز ادبا و  یسیق شمار زیادی    ه اسعتهاسعت نه انسعان اوتیه را به شعگفتی واداشعتدر واگه

   نند م را برجسته  یالنه این  یسیقی است نه ندند   ر دانسته و   تق ش  دۀسازن

گیری ریتم در فرم ش ری ها نیز جریان  یسیقی و شرتکرین نتای  ک ا ت هنرسازهکرین و  حسی،یری از  یمی،     

»هر نظام اوایی   (Tomashevskyکی اشعععفسعععری )  نه نان  نند اسعععت نه نقش  همی در سعععادت فرم شععع ری ایفا  ی



: 1392یاند )ن   کی اشعفسعری   درا ریتم شع ری  ییافته در جهت اهدا  شع ر نه برای شعنینده اابت در  باشعد   سعا ان

  نه  نان ها  نیفیت اوایی داصعی دارد نه همان ریتم اسعت بنابراین  فرم شع ر در نظام  نسعام دید از هنرسعازه  (؛171

وزن عروضعی و کیاتی  نظم هااها و  ینش اافیه و ردیف در شع ر  نمید و برایند ریتم شع ری هسعتند  بر همین اسعا، 

نفسععه وجید ندارند  بیره نتیاۀ نیعی ارنت ریتمی  هسععتند    و ی  از اوزان و هااها فیدارد نه »هیچاظهار  ی  بری  

هعای  (  در نتیاعه  ریتم یری از  ؤتفعه160:  1392بریع    شعععید  )شععع ر بر پعایعۀ [همینت ارنعت ریتمیع  فهمیعده  ی

زیرا »دیاندن شع ر  انند ن ر  سعادتار    اید؛ت ضعروری سعادت شع ر به شعمار  یشعناسعی  شع ر و از عناصعر و عیا زیبایی

دیاهد شید و ش ریّت نیز د ار ادتال  ( و سادتار زبانی ویژۀ ش ر  حی  ی165ریتمی  ان را از بین دیاهد برد  )همان:  

 شد   
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دانند  بر این اسعا،  گذشعت  صعیرکگرایان رو، فرم را ااصعت همراری و ک ا ت  تقابت اجزای ی   تن  ی  نه نان      

بدان  سعزایی دارد و اینهگیری ی   تن و ارر ادبی نقش بگیری از  قتضعیات زبان در شعرتهم زبان و هم فرم و نحیۀ بهره

بیره به اسعتناد ارای صعیرکگرایان و اصعی  و  بانی    ارر و اابت انرار هسعتند؛ یان بی   نا نیسعت نه   نا و  حتیا در این

نظریۀ فر اتیسم  »اصت  جما  و زیبایی است؛ زیبایی و جماتی نه در زبان ع به عنیان زبان ع دید را اشرار نند  )شفی ی  

ت  این واضععا اسعع   ها باشععد و هم نحیۀ بیان و ادای ان؛ ا ا ان(  به این   نا نه هم ار  باید زیب126:  1391ندننی   

وتی اتتذاذ ااصعت از وزن و کصعاویر و فرم    نند؛ان   نا و  فهیم را اراله  یاسعت نه شع ر را اگر به ن ر در بیاوریم  اگر ه هم

در باور صعیرکگرایان سعنن از  حیریت و اهمیت فرم برای ارله و انتقا  پیام و    اینشع ری را از دسعت دیاهد داد  با وجید 

ا ا نه در  فهی ی  تضاد و  تقابت با   نفسه اا ت  حتیا است؛ر زبانی  فی  ابه  ار یبی از عناص حتیاست   را نه فرم به 

ننند؛ زیرا اگر عناصععر  شععان را نیز افش  یگر دید  داصععیت   ناداری حتیا  در این دیدگاه  عناصععر زبانی با وجه دالتت

ناپذیر فرم اسعت هد داشعت  در نتیاه  حتیا بنش جداییزبانی داتی از  حتیا باشعند  دیگر شعگردهای   نایی  فهی ی ننیا

  فر اتیسعت رو،  فرم را کما یتی  اینن باومبه همین دتیت اسعت نه    رمّت دیگری با عنیان  حتیا ندارد؛و فرم به  فهیم  

  ناداری    بر  بنای داصعیت  ه(؛ ا ا ان45:  1392نفسعه دارای  حتیا اسعت )ن   اینن باوم  نا د نه فیپییا و عینی  ی

»ری روند نار    کی اشعفسعریبه بیان    نه نان  ایه  اسعت شعید  »درونعناصعر زبانی به عنیان  یضعیک ارر ادبی ظاهر  ی

اورنعد نعه در ان بعا یع  فرر یعا شعععینعد و نیعی سعععادعت بعه وجید  یهعای ویژه بنعا بر   نعای دید کیفی   یهنری  جمیعه

 ایه  دهند نه همان درونی عناصعر ویژۀ ی  ارر  ی  نتّ وااد را کشعریت  یهایابند  دالتت ایۀ  شعتر  وادت  یدرون

(  بر این اسعا، 293:  1392ای دارد  )کی اشعفسعری    ایهاسعت    هر ارری نه به زبان   ناداری نیشعته شعده باشعد  درون

ارر اسعععت و »ارر ادبی واتی بر    زننعد نه  ادۀ نال ی ای را رام  ی ایههای زبانی در  ار یب و نظعام فرم  درونهنرسعععازه

(  با در نظر 293شعید  واجد وادت اسعت  )همان:  باشعد نه در ری  ارر اشعرار  ی ایۀ واادی سعادته شعده بنای درون

کیان گفت نه شع ر در  اهیت دید  حصعی  عمیررد نقش شع ری زبان اسعت نه در کیتید  های یاد شعده   یگرفتن کحییت

سعازی  این عناصعر  با کغییر ایاعد و اتگیهای دهد و از رری  برجسعتهیۀ ناربسعت عناصعر زبان  یارر زبانی اصعاتت را به نح



 را نه در باور صعیرکگرایان رو،  »نیمه در    نند؛زدایی  یعناصعر زبان اشعنایی  دیدنارشعده در زبان روز ره  از ناربسعت

شعع ر دید ی   نی به  نارب را ندارد  نیمه در  روی وظیفۀ انتقا    شععناسععی  دارد و به هیچشعع ر ارز  ذاکی و جما 

نه در شع ر  دار اسعت و   نی و هر  یز دیگری یسعیقی نیمات در شع ر کمام وظایف را عهده شعناسعی  اسعت؛وااد جما 

: 1391نند  )شععفی ی ندننی   شععناسععی  زبان دید را اراله  یباشععد  از درون همین وجه جما کیاند اهمیت داشععته ی

133-134 ) 
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ا ا در عین اا   سععتقت و   گیرد؛ر زبان و ا رانات ان شععرت  ی اهیت ارر ادبی و داصععه شعع ر  اگر ه در بسععت     

گیری  تفاوت از دیدبسععنده اسععت  به این   نا نه شعع ر در سععادتار دید  نظا ی از فرم و ریتم و  حتیاسععت نه با بهره

در   زدایی اسععت؛نصععری کحت عنیان اشععناییزند  عاین کفاوت را رام  ی  هنااید   نارنردهای عناصععر زبانی به وجید  ی

نیز به این همراهی و  الز ت کلنید نرده   اشرییسری  نه نان ناپذیر و  الزم فرم است زدایی از عناصر جداییوااع اشنایی

 ( 99:  1391زدایی دیده شید  فرم اضیر دارد )ن   همان   دارد نه هر جا اشناییو اذعان  ی

نردند نه فصعت  ( و اعالم  ی105:  1377دانسعتند )عییی  قدم   زدایی  یها نارنرد ادبیات را اشعناییفر اتیسعت     

 را نه کررار به   ؛(7:  1380   ایگیتیناسعت )  هاان  ۀ زدایندیا »اشعناییه    شعتر  همۀ عناصعر ادبیات  کلریر »غریبه ننند

 ان را نسعبت به  حیب اررا   ندان نه اگاهی  ؛نندزده  یها را عادتعنیان جزلی از زندگی  به سعرعت زندگی  ا انسعان

 هاان بنشد ونارگیری کمهیدات »بازدارنده  یا »ننُدنننده   به اشیا جانی کازه  یه  سازد و این هنر است نه با ب رده  ی

(  در اقیقعت وظیفعۀ هنر و ادبیعات   7ننعد )همعان:  کر  یکر و نزدی  نا ت  هاان کر  و اگاهی  ا را نسعععبعت بهدر را »اابت  

رو  و دیدنار  هاسععت  در زبان هناار و عادی  دریافت  ا از واا یت  بینشععف دوبارۀ  یجیدیت  اجسععام  اشععیا و پدیده

های  ها و اشععیا و پدیدهه نم  عناصععر ادبی  در برابر واا یتشععید و وظیفۀ ادبیات این اسععت نه  ا را اادر سععازد کا ب ی

هعا و هعای   می   ععادی و ایسعععتعای  عا در برابر این واا یعتربی عت  دریعافتی  تفعاوت داشعععتعه بعاشعععیم؛ بنعابراین  واننش

ابعداک و کیان گفعت نعه هر نیک  بر این اسعععا،  ی  (؛106:  1377یعابنعد )عییی  قعدم   هعای ربی عت  جعانی دوبعاره  یپعدیعده

زدایی است و نرتۀ االز اهمیت دیگر نه از  قد ات و ارای فیی به دست نیاوری در ایزۀ ادبیات و هنر  صداای از اشنایی

رسعد  برای  زدایی اسعت  به این   نا نه » یزی نه برای  ا   میتی و  ررّر به نظر  یبیدن ا ر اشعناییاید  نیز نسعبی ی

ه نند   دبر اسعت   مرن اسعت  صعدای غریب و نااشعنا و بدیع و نی جییر ندارد و از ان بینسعی نه سعیاب  ا ر را در ادتیا

های  وری از ب ضععی شععگردها در فرهن  ها و بهرهزداییبنابراین ا ران ب ضععی اشععنایی  (؛100: 1391)شععفی ی ندننی   

شعمار بیدن ان در  در  قابت انگشعت فراوانی و کنیک اافیه در شع ر فارسعی و عربی  نه نان  کیاند یرسعان باشعد؛ نتیف نمی

 ( 102زدایانه در زبان و ش ر فارسی )ن   همان:  ش ر انگییسی و یا وجید ردیف به عنیان ی  ابزار اشنایی

گینه نیسعت نه هر زدایی    یار کشعنی  و کلیید ان اسعت  به بیان دیگر  ایناز دیگر  یارد پراهمیت   قیتۀ اشعنایی     

زدایی ارار داد  بیره  الز ت  حتیا با فرم و اصعت رسعانگی  کیان ذیت اشعناییبه صعر  بدیع بیدنش  ی  عدو  از هنااری را

رسععانی نالم صععیرت گیرد و دییی به نقش هد  پیام  ز ینۀبایسععت در  زدایی  ینند نه هر گینه اشععناییزبان ااتضععا  ی



نیز با اشاره   نیهن   (43:  1  ش1390نند )صفیی   بر ان کلنید  ی  تیچاین همان دیدگاهی است نه  اصیی زبان وارد نرند   

زدایی  نند نه »این اشعناییکلنید  ی  ت شع ر و اینره شع ر بر هم زدن اانین زبان اسعتدزدایی در سعابه نقش اشعنایی

ود بیاورد  فرایند او  فرسعر کسعییم     نندنارنرد شع ری ندارد   گر این نه در برابر اانینی نه ان را از نا  قی   تفاوت  ی

شعر  کسعییم در برابر اانینی نه ان را ه زدایی برایند دوم )شع ری وااع شعدن اشعناییزدایی از زبان   یار( همانند ف )اشعنایی

با این کفاوت نه دطای ننسعتین اابت کصعحیا اسعت  در ااتی نه   از نا  قی   تفاوت نشعان دهد( دطا و اشعتباه اسعت

 (  6:  1986ن   دو ی  نین نیست  )نیه

  ؛ شعیدهایی از  تن  نحصعر نمیا بنش  ان اسعت نه به بنش یزدایینرتۀ شعایان کیجه دیگر در باب اهمیت اشعنایی     

شععید    ییررۀ  تن از نیمات و جمالت کشععریتجایی نه پگیرد  و از ان یهای  نتیف و  ت دد  تن را در بربیره بنش

زدایی را به دو نیک  کیان اشععناییبه همین جهت  ی  ؛یادی از این نیمات و جمالت بیایدکیاند در بنش ززدایی  یاشععنایی

 جان نیهنزدایی در ان بگناد  نیک او  به جیهر  ادۀ زبانی  ربی  اسعت؛ نه  اسعاسعی کقسعیم نرد  نه همۀ انیاک اشعنایی

(JohnS. Cohen) 1416و نیز ر    ویس   2-5:  1986زدایی استبداتی یا جایگزینی  نا یده است )نیهن  ان را »اشنایی  

و این نیک      سیاای نه گاه ریالنی و گاهی نیکاه استشید یکرنیب نیمه با نیمات دیگر در سیای    شا ت(  نیک دوم 60: 

فضعا و ادتیارات زیادی در  ایی نیک ننسعت   زد(  در اشعنایی5:1986زدایی »کرنیبی یا سعادتاری  نام دارد )نیهن  اشعنایی

زدایی بر پایۀ  د کا به زبان دتنیاه دید جهت بیان  قاصعد  دسعت یابد  اسعا، این نیک اشعناییگیرادتیار شعاعر ارار  ی

  این  حیر را  اا  ک بیرات  اازی از ابیت کشعبیه و اسعت اره و فضعتو (  20:  1416به نقت از ویس   )   ردداسعت اره  ی

  ؛ شعیدهم دیردن  کرنیب   می   زبان   یار ااصعت  یه از ب  ا ا  زداییاشعنایی  دوم نیک(   119: 1985داند )فضعت    یغیره  

ریر نیی و عبارت شع ری به ریر دا   با سعادتار عبارت در سعنن   میتی و یا ن ر عیمی  تفاوت  عبارت ادبی به  ارسعادت

نار رفته باشعند  کقریباً از ارز  هفرد باشعند یا در کرنیب جمیه باسعت  در ااتی نه نیمات سعنن   میتی یا ن ر عیمی   

هعای ای از روابطش  ارز  یعا ارز کیانعد در هر رابطعهانعد  عبعارت ادبی یعا سعععادتعار ادبی  یشعععنعاسعععیع  دعاتیجمعا 

باشعد  به داشعتهشعناسعی  را باشعد  دات  اقیقی نسعی اسعت نه کیانایی ایااد زبان جما شعناسعیری را با دید داشعتهجما 

بینی دیاننده را غیر  مرن سعععازد و او را در انتظار همیشعععگی برای  ریری نه از  ار یب اشعععنا و  لتی  بگذرد و پیش

شعناسعی  نه  حیر ادتالفات زبانیۀ »تفش و   نی    دادن زبان شع ر بر زبان عادی   سع   سعادتاری جدید ارار دهد  در برکری

کیان گفت نه شع ر شعناسعی نیین  در  قام او  شع ر را سعادتاری زبانی دارای روابب نند   یاسعت به ذهن دطیر  یبیده

و   سعش  او دات  نیمات اسعت نه افرار  شعاعر »با سعننش شعاعر اسعت نه با فرر نردنش و ااسعانیهنبیند  از نظر جدید  ی

ید ییه را کل اابت کرجمه بیدن شع ر نیز این  سع   ( و غیر40: 1986   گردد  )نیهن یو به ابداک و افرینش زبانی او برنبیغ ا

 ( 33نند )همان:   ی
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ی     ۀنیعی   ماری نالم  واتی به کرجم اگر بپذیریم نه شعع ر هنر زبان اسععت وبه بیان دنتر شععفی ی ندننی »     

درست    ؛دهیم یداریم و به جایی دیگر انتقا ر ی  ت این است نه ی  ارر   ماری را از جایی نه دارد  ب   پردازیمش ر  ی



اگر این  .ها  جز  به جز   برداریم و به جای دیگر ببریمها و ناشععیها و درها و پنارهنه ان بنا را به صععیرت اجر  ت این

ای   میتی باشععد  هر  ننیم کا اجزای ان را به جای دیگر بریم و در اناا ان را بازسععازی ننیم  دانه یای نه درابش دانه

ا ّا اگر   ؛وباره در  حتّ جدید  بازسعازی نندی ان( ان را دیکیاند )با  نتصعر ناهش و افزایشعی در زیباای  یبنّا و سعرعمیه

اهلل اصعفهان  انتقا  اجزای ان به جای دیگر  نار اسعانی تطف    الً  سعاد شعی   ؛اهراری از شعاهرارهای   ماری باشعدشع 

 ترجم ی  شع ر  در اقیقت     .ریبد در ادِّ  هند، و   مار اصعییسعازی ان   هند، و   ماری  یدیاهد بید ا ّا دوباره

ها و اجزای زبان (   یاد این   ماری ا ا اابییت745  -744:  1381)شععفی ی ندننی     همان  هند، و   مار دوم اسععت

نه ننسعتین ابزار ایااد ارکبا  اسعت  به جهت ایاعد اانم بر  ا   شعمی  و عمی یرغم ک ریف جهانهسعتند  سعااتی نه به

 وران ان در نارنرد و ناربرد  تفاوت و  تنیک است ان و براسب  قتضیات گییش

کرین نارنرد زبان  در وااع ارسععا  پیا ی از سععیی گیینده به  نارب اسععت؛ پیا ی نه به ارکبا  به عنیان اصععیی     

یابد   اند و بر اسعا، ایاعدی دا  انتقا   یهای ی  زبان نه بر روی  حیر همنشعینی ارار گرفتهای از واگهنم   امیعه

به سععمت دید پیام   ا  باشععد  کیجهارزشععش بیش از بار ارالعی  »اا  اگر به هر رری   پیام به شععریی انتقا  یابد نه

(   43-42:  1  ش1390ایم  )صعععفیی   در  نین شعععرایطی بعه ایمرو نقش ادبی زبعان گعام نهعاده    طی  دیاهعد شعععد؛

ن شعید  ایسعازی ک ریف و کبیین  یشعناسعی ذیت  ؤتفۀ برجسعتهکرین نمید این ایمرو در زبانزدایی به عنیان اصعییاشعنایی

گیرد  و به بیان شعفی ی ندننی در دو گروه  یسعیقایی و زبانی افزایی را در بر یای از هناارگریزی کا ااعده قیته گسعتره

زدایی به دو نیک اسعتبداتی و کرنیبی یا همان جایگزینی  بندی  قیتۀ اشعناییاابت بررسعی و کحییت اسعت  با کیجه به کقسعیم

سععازی زبانی و نیک دوم )سععادتاری(  تراد  و   اد   برجسععتهت )جایگزینی(   اد   کیان گفت نه نیک ننسعع و سععادتاری  ی

 گیرد سازی  یسیقایی ارار  یبرجسته

سعازد  سعاات  یسعیقایی و بیش از هر  یز  شع ر را از نالم عادی و اتی ن ر ادبی  تمایز  ی  هانبر این اسعا،       

ا ا بسعیار سعنت و نادر اابت انتقا  از ی  زبان به زبان دیگر است   جه؛چ وسعادتاری ان اسعت  سعااتی نه اگر نگیییم به هی

شع ر  کاب  ان را ندارد نه به زبانی دیگر کرجمه شعید و انتقا  شع ر از زبانی به زبان دیگر روا نیسعت  »  جااش را نه به بیان  

 ۀاز  یعان دیاهعد رفعت و نقطع ی ان  یشعععید و وزن  ان بعارعت دیاهعد شعععد و زیبعاو اگر  نین نننعد »نظم  شععع ر بریعده  ی

  زیباکر از ن ری است نه از کبدیت    دید ن ر باشعدو کبدیت به سعنن ن ر دیاهد شعد  ن ری نه دیدبهبرانگیز  ان سعااب  شعگفتی

 ( 1948  )ن   جااش   باشد یزون ااصت شده ش ر

های شع رسعاز از دسعتۀ اجزا و هکرین  ؤتف در بیان جااش نیز  شعهید اسعت  وزن و  یسعیقی به عنیان اصعیی  نه نان      

هایی  ین فارسعی و عربی نه شع ر جایی نیسعتند  داصعه در زبانهعناصعری هسعتند نه در  حیر همنشعینی نالم  اابت جاب

کیجهی از  یسعیقی و وزن دید را  رهین بیندی و نیکاهی هااها  کسعاوی ارنان عروضعی و وجید اافیه و ردیف بنش اابت

ساز زبان فارسی هستند نه اگر ارایی نیز با همین عناوین از دیگر عیا ت  یسیقیصعیع  کررار و واشاسعت  جنا،   یازنه  کر

های ادبی و ها نیز به فرادیر اابییتدهند  این ا ر در باب اشع ار دیگر زباننگیییم هرگز  ا ا بسعیار  شعرت کن به کرجمه  ی

های  نتیف یری از دالیت این ادعا اسعت   ایی  یجید در  یان زبانهای اونیز صعادی اسعت  کفاوت هاان  سعازیابزار برجسعته



در زبان فرانسعه »  الً    گیرد؛اسعا، اتگیهای  تفاوت شعرت  یهای  نتیف نه بر همننین سعادتار  تفاوت شع ر در زبان

ا ا همین وزن  شع ر در زبان انگییسعی و   ؛اورند )ی نی وزن عددی(جید  یکسعاوی ک داد هااهای هر  صعراک  وزن را به و

ای( و در زبان فارسعی و عربی بر اسعا،  اید )ی نی وزن کریهبه وجید  ی   شعیدای نه بر هااها  یاتمانی بر اسعا، کریه

ی   ترجم بنیاهد وزن به همین دتیت اگر    (؛24:  1389(  )ن   شعمیسعا   نیکاهی و بیندی هااهاسعت )ی نی وزن نمّی

 ین ایااد وزن در این دو زبان از اسعا، با هم  ؛کقریباً  حا  اسعت  در زبان فرانسعه به وزن فارسعی برگرداند  اصعیی شع ر را

نه ان هم نیاز ند  هارت    نسعیی به وزن فارسعی  کنها اادا ی نه در این سعاات  مرن اسعت  کبدیت وزن فراکفاوت دارند

نه ی  شع ر کرنی یا ها نیز  صعدای دارد  اینبا شع ر دیگر زبان فراوان در ایزۀ شع ر و داصعه عروا اسعت  این ا ر در رابطه

ا  شعبیه به ن ر و در  شعدهدر صعیرت فارسعیی وزن و ریتم و سعادت دا  دید اسعت   نه دارا  را  فرانسعیی و یا انگییسعی

ان ادبی دهد نه سعاات سعادتاری زبشعنییم  دید نشعان از همین ا ر  یبینیم و  یبهترین ااتت به شعرت شع ر سعپید  ی

سعازی )ان هم اگر این اابییت  کیان از راه کبدیت و   اد ناپذیر اسعت و کنها  یاسعت  کقریبا کرجمه  زدایینه ااصعت اشعنایی

  شعاعر بینداوازۀ پیشعریندر ز ان  قصعد وجید داشعته باشعد( ان را بازسعازی نمید  گیاه این  دعا  قایسعۀ دو کرجمه از شع ر  

 ترجم نیشعیده وزن و  یسعیقی و سعادتار شع ر را کا جای  مرن افش نماید و اتی اافیه  رو، اسعت؛ در کرجمۀ ننسعت   

 را رعایت نند:

 و بیند پرواز فررهاکان  /شید رن  دتگیرگم نمی/    با فنر کحمت ننید  یاران/    های سیبیردر اعمای نان

 بیی ش ر سپید دارد:ا یز رن  و و کرجمۀ دوم نه بیشتر به ن ر  انند است و با نگاهی  سا حه

  / کاناندیشه ند بی ین اشتیای     /پیرار   حزون  شما /کان راصبر  غرورافرین  /داری ننیدپا،/  های سیبریدر اعمای    دن

 (40:  1388)اکش بر اب    از  یان ننیاهد رفت

اافیه به کیان به وضعی  ضع ف کرجمۀ ننسعت را نه سع ی نرده شع ر را با رعایت ریتم و  با  قایسعۀ دو  یرد باال   ی     

نرد  در این کرجمه )نه نام و شهرت  ترجمش هم  شن  نیست(  عالوه بر عدم رعایت صحیا  فارسعی برگرداند   شاهده

های روسعیه بدون این نتاب در یری از انتشعاراکیاسعت  ندهی   اوزن    نا نیز دسعتنی  کغییر شعده و اصعت رسعانگی  غف 

رفت نه شعاید برای غرضعی غیر کصعیر  ی   شعددرش  تن اصعیی شع ر   نتشعر شعده و اگر در نشعیری غیر از روسعیه  نتشعر  ی

شعاعر بزرگی    اند کا به زبان فارسعی گفته شعید نه پیشعرینداده  ت پیشعرین را به این صعیرت ارالهشع ری  شع رهای شعاعری  

رسانگی زبان ا ا در کرجمۀ دوم اگر ه اصت    ؛iampoet.blog.ir))  برگرفته از وبالگ  ریم ج فری اذر انی   ن شاعر  )نیست

شعید نه  یبنابراین  شعن   اسعت؛ز ظرایف زبانی ان  نتقت نشعدهری اا ا سعادت اصعیی شع ر به همراه بسعیا  رعایت شعده؛

ای نه کمام اجزای ان از  بدأ به  قصععد انتقا  یابند و تذت یرسععانی را سععبب شععید  ا ر کقریبا  حا   گینهکرجمۀ شعع ر به

گیری از این عناصعر  ی نی همان اصعی   اسعت  این ا ر به ریر عمیقی وابسعته به عناصعر سعازندۀ سعادتار و کرفندهای بهره

 زدایی است  ها و  صادی  اشناییسازی  فرم افرین  هنرسازهبرجسته

برگردان و کرجمۀ شعاهرارهای شع ر فارسعی نیز از این ا ر  سعت نی نیسعتند  اگر ه این اکفای بارها و بارها در ارکبا        

های  کیان گفت نه بحیر عروضععی و ااتبا ا با ارمینان  ی  خ داده و همننان هم اسععتمرار دارد؛های فارسععی ربا  نظی ه



ننند و به نیعی هر ندام  نتصعاکی دارند نه  ی فهیم و ناربرد پیداشع ری فارسعی نه هری  در ارکبا  با  فاهیمی دا   

شععاهنا ه    هن نان  ت کرجمه و انتقا  نبیده و نیسععتند؛یابند  اابنمایی  یبرای بیان  فهیم و  ضععمینی دا   اا  ادرت

  ا  اصعت فارسعی را فردوسعی بدون ااتب   نیی و وزن اماسعی »ف یتن ف یتن ف یتن َف َت  هرگز این هیبت و هی ت بی

سعادتار به زبان بریشعد این  نظی ه را هم به جهت  حتیا و هم شعرت و انگییسعی  ننیاهد داشعت  اتی اگر  ترجمی   الً

اماسعی( ا ری   نردن این  تن با رعایت  نتصعات یاد شعده )وزن و زبانکرجمه ا ا همننان  یزون زبان انگییسعی برگرداند؛

ه غیر مرن  ی شعید نه اتبتجایگاه نسعی   ت فردوسعی در زبان انگییسع  گر انره بنیاهد  دعی    حا  و غیر مرن اسعت؛

 نتقت نرد  بر فرا   در زبانی دیگر غیر از فارسعی  شعاید بتیان ارمت و صعیر دیا  و بردی جزلیات دیگر را را نه   اسعت؛

زبان باشعد و در عین اا  به کرین شعاعر انگییسعیاگر بزرگ  یاتو یا     قام فرری و شع ری فردوسعی با ترجمی باشعد    نهاین

و ا رانات دو زبان  دور از ذهن اسعت نه بتیاند شعاهنا ه    سعادتباز هم به دتیت کفاوت    فارسعی هم بتیاند شع ر روان بگیید

  همین  یا یتش در زبان فارسی به زبان انگییسی کبدیت نند  را به صیرت  یزون با

های  سععازی و در نهایت ادتال  رو کفاوت سععادت و ا رانات زبان در وااع  قد ۀ کفاوت شععگردهای برجسععته     

ها هنرسعازهزدایی اسعت  بر همین اسعا، شع ر  به عنیان بارزکرین نمید وجه ادبی زبان نه  حصعی   سعتقیم نارنرد  اشعنایی

ها را سعنت و ها اسعت  در هر زبان سعادتی  تفاوت دارد نه همین ا ر ا ران کرجمۀ عینی ان به دیگر زبانزداییو اشعنایی

کیان برای این  دعا اراله نرد  به عنیان های یادشعده  صعدها و هزاران شعاهد دیگر نیز  یسعازد  اضعافه بر   ا غیر مرن  ی

  زنند؛ ری را در ایزۀ نحی بر هم  یبرای رعایت وزن و اتی کلنید بر  ضعمینی دا  ارنان دسعتیزبان    ا  شعاعران فارسعی

اورند  در کرجمۀ این گینه اشع ار  نه اتبته درصعد بیشعتری از ف ت را در اغاز و ار  اضعافه را در پایان جمیه  ی  نه نان

ای ب ید اسععت نه بتیان ار  شععرت و کا اندازهاند  بسععیشعع ر سععنتی و اتی نی و سععپید فارسععی را به دید ادتصععا  داده

اگر بیت زیر از اسعین  نزوی را   یار    های سعادتاری را کرجمه و  نتقت نرد    الًزداییهای ااصعت از اشعناییبرجسعتگی

 ارار دهیم:

نععابی،  سرخ اور وزبان به را  دراورده  ند  اسععععت  نبر  از  ععاران پر   هععایم 

:  1376) عععنعععزوی                           

168) 

گیری وزن بر ننیم نه سعادتار و  ید ان ارنان دسعتیری در ان در راسعتای غنا بنشعیدن به ریتم و شعرت شعاهده  ی

 شید نه عبارت زیر را با بیت فیی  قایسه ننیم:زدایی ز انی  شن   یاند و اهمیت نقش این اشناییهم دیرده

فارغ از     انداورده  راور به را  دن را به صععیرکی  ند هایم پر اسععت از  ارهایی نه زبان سععردشععا نبر  نابی،»

ا ا همین نه   ؛ یرد نظر نیسععت اگر  ه همانند بیت  این عبارتبینیم نه   یبادتن برجسععتگی نالم در عبارت دوم   رن  

شید   یزون کرجمه   ا  با زبان فارسی فری داردبهتر از این است نه به زبان دیگری نه شرت وزنی   رساندپیام شاعر را  ی

به عالوه    ؛باز هم دید شع ر اصعیی نیسعت  اراله شعید  از ان  نقصعی هماگر کرجمۀ  یزون و در عین اا  نا ت و بی  یات زیرا

را در ی  زبان دیگر  رعایت    دنبا  این نیسعععت نه بداند شعععاعر وزنبه دیاند  ناربی نه به زبان دیگر این شععع ر را  ی



از کصعاویر یا   ادبیّت ناشعیزبان و بیشعتر دنبا   روسعت نه با ی  شعاعر همداند نه با کرجمه روبه ین او  ی  ؛اسعت یا نهنرده

ااتب و ک ریف ان برای   در  قد ۀ کرجمه اادام  مرن  این اسعت نه  بنابراین کنها ؛اسعتپیام  تن یا دیگر صعفات شع ری  

 نارب ذنر شعید  این فرایند کنها بازافرینی شع ر در زبانی دیگر و  طاب  اصعی  زبان  قصعد اسعت نه کرجمه و برگردان 

 زدایانۀ ان  افرین و اشناییعین ی  ش ر با کمام عناصر زیبایی
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نند نه برگرفته از ک ا ت عناصععر زبان برای میت فرم نزد صععیرکگرایان رو، بر اهمیت سععادت نالم کلنید  یاه     

سععازی  گیری ادبیّت  تن اسععت  این فرایند بر پایۀ اادا اکی کحت عنیان برجسععتهها در جهت شععرتسععازی هنرسععازهف ا 

سعازی در  گذشعت  برجسعته  نه نان  م و شع ر دارد دیردن ی  ارر ادبی  نظیگیرد نه نقش دو ندانی در رامصعیرت  ی

ری   زدایی سعادتازدایی  ی نی اشعناییگیرد؛ سعاات دوم این اشعناییهای زبانی و سعادتاری صعیرت  یزداییااتب اشعنایی

زیرا سععادتار ظاهری و فرم شعع ر کا اندازۀ زیادی  رهین  ید ان عناصععر در ااتبی    زند؛ یناپذیر شعع ر را رامبنش کرجمه

 یزون و ریتمی  اسعت به نحیی نه  نار به برجسعتگی نالم نیز بشعید  بر همین اسعا، کفاوت اصعی   ید ان یا همان  

ات از نالم به اسعاب  مین سعانم ههای  نتیف دید  انع بزرگی در برابر کرجمۀ دسعتسعادتار دسعتیری و نحیی در زبان

نشعینی  بایسعت  طاب  اصعی  و ایاعد نحیی داصعی در  حیر همدر دسعتیر زبان فارسعی عناصعر دسعتیری  ی  نه نان  اید؛ ی

سععادتن نالم دید نه یری از  همترین  راات و اتی جانشععینی ارار بگیرند  بر همین اسععا،  شععاعر برای برجسععته

زدایی  اادام به کحت عنیان اشعععنایی هاان یاعد و ناسعععتن و برافزودن برگیری شععع ر اسعععت  با بر هم زدن این ا شعععرت

رغم عنیانش دید  ی بایسععت کابع اصععی  و  ار یب نند  این برهم زدن نه بهسععادتن زبان و نالم دییش  یبرجسععته

ا  و کرجمه نیسعت و ها اابت انتق صعیرت بگیرد  ا ری اسعت نه دایقاً به دتیت وجید سعادتارهای  تفاوت نحیی در بین زبان

اگر هم باشعد  دیگر ان برجسعتگی و تطف و ادرکی را نه در زبان  بدأ داشعته  ننیاهد داشعت  از نمیدهای بارز برهم زدن  

گیری وزن و ریتم اسعت  اافیه و ردیف نه عناصعر اصعیی  زدایی سعادتاری در سعاات شع ر  شعرت ید ان یا همان اشعنایی

ارایی  سععاع   یازنه و کرصععیع و     به عنیان هسععتند  به همراه کررار  جنا،  واش  گیری وزن شعع ر در زبان فارسععیشععرت

کرین  ایند  اصعییهای سعادتاری به وجید  یزداییسعازی نه در سعادتار شع ر و به واسعطۀ اشعناییصعنایع تفظی و  یسعیقی

با  فاهیم و  صادی  داصشان در زبان   هااین در ااتی است نه این  ؤتفه  روند؛سازی در ش ر به شمار  یستههای برجگام

بنابراین ز انی نه ی  بیت فارسی را با صن ت   ییسی و      حیی از اعراب ندارند؛های دیگر   ت فرانسه  انگفارسی  در زبان

ن  گردانیم دیگر  یسععیقی اوتیۀ نالم و ریتم و نظم ننسععتین ان را نه  رهی ای دا  به زبان دیگری بر یکررار و یا اافیه

ننیم  بنابراین و به اسعتناد شعیاهد ذنر شعده در  تن پژوهش ااضعر و اصعی  و  بانی نظری وجید اافیه اسعت  ااسعا، نمی

های سعادتاری  زداییکیان گفت نه سعاات شعنیداری و سعادتاری دیداری شع ر نه ااصعت اشعنایی رتب صعیرکگرایی  ی

ای از شع ر با رعایت اصعی  دهد  اتی اگر کرجمهکن به کرجمه  یعنیان  ا ا بسعیار  شعرت و نادر  اسعت  اگر نگیییم به هیچ

کرازی با اصععی  زبان  قصععد   شععهید و بیدن ان به جهت همشععید  کصععنّ یهای زبان  بدأ اناامی و برجسععتگی یسععیقای



ی و  یمی، اسعت  تذت شعنیداری ریتم و  یسعیقی شع ر نه ااصعت به نارگیری صعنایع  نتیف تفظی به ااتضعای اصعی  اوای

 رود    یاید نه با کرجمه اابت انتقا  نیست و کا اد زیادی از بینا ری  نحصر به فرد به اساب  یاتفبایی هر زبان است   
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