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1. Introduction 

The rhythm, which means the repetition of elements, is one of the 

principles in all arts: music, dance, poetry, and theatre. In poetry, the 

repetition of words, sounds, and phrases creates rhythm. Perhaps an 

example can clarify the concept of rhythm. If a person's footprint on 

the beach's sand is an example of rhythm, the places where he puts his 

foot on the sand and digs it is called a beat (or motif); And the 

distance between beats is called space. That is, we can consider 

rhythm a set of beats that are separated by spaces. Based on the 

differences between the beats of a chain or the differences between the 

spaces of a chain, we can classify the rhythms. In this article, we show 

that although rhythm is important, experts have not paid much 

attention to it. At first, we try to provide a more accurate definition of 

it; and we introduce its subcategories with the definition and example. 

Then we remind that in fact, the rhythm of poetry is one of the 
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examples of rhythm; As well as one of the physical characteristics of 

the language. 

language can be divided into two semantic and physical layers from 

one perspective. The semantic layer consists of meanings and 

concepts. This layer is not an objective layer and its elements cannot 

be touched, seen, or heard. The physical layer consists of elements 

such as words or rhythms and rhymes. This layer is objective and 

tangible. In fact, in linguistic communication, the physical layer is 

transmitted and activates the semantic layer in the mind of the 

audience. 

 

2. Methodology 

In the present study, we intend to achieve the most effective style of 

translation of poetry from French into Persian. For this reason, we 

have compared the opinions of various experts on the role of the 

physical layer of language in the translation of poetry; in addition, we 

have compared different styles of translation of poetry into Persian; 

we have also compared the types of rhythms and rhymes in Farsi. 

 

3. Discussion 

In our opinion, the physical layer of language is highly used in 

literature, especially in poetry. Our issue is whether translators can 

translate the physical layer. Do we need to translate this layer? If the 

answer is yes, how should we do this? This paper attempts to answer 

these questions. Of course, our focus is on the rhythm and the rhyme, 

and we examine the «translation into Persian», not the «translation 

from Persian». 

We want to answer this question, which in the translation of poetry 

from European languages into Persian, considering the differences 

between them and Persian, a translator, what physical facilities can 

use. We know that rhythm and rhyme are a poem's most important 

physical elements, and we want to know what they do in the 

translation process. Our effort is to explain to the reader using a set of 

evidence, some of the ambiguous concepts. 
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Based on the relationship that may form between the source poetry 

and the destination poetry, we can expect a variety of approaches to 

translating poetry. However, if we want to make a general 

classification, we can separate the three main approaches (Vide: 

Boase-Beier, 2009: 194): 

1. Prose rendering. In this approach, semantic characteristics are 

recreated, and poetic characteristics such as rhythm and rhyme are 

eliminated. Such an approach can only convey the concepts and 

imagery to the translation audience. 

2. Adaptation. In this approach, the most important semantic 

characteristics and sometimes even the most important poetic 

characteristics are eliminated, to increase the impact of the poem 

created in the destination language. Translators who use this approach 

sometimes claim that the work they created must be evaluated as 

independent work. 

3. Recreative. In this approach, the semantic and poetic 

characteristics of the original poem are recreated using the destination 

language facilities. The purpose of the translation that chooses this 

approach is to achieve a relative resemblance between the poetry of 

origin and its translation. 

In this article, our focus is on the recreative approach. It should be 

noted that the methods of taking any approach could be changed. That 

is, in different ways, one can follow a specific path. Based on the 

relationship that may form between the origin rhythm and the 

destination rhythm, we can expect a variety of approaches. Overall, 

three approaches can be used to translate poetry rhythm (Vide: 

Holmes, 1988: 25-27): 

1. Mimetic. In this approach, the origin rhythm structure is 

recreated in the destination language; Of course, there is no guarantee 

for the result. Hexameters, for example, are natural for French 

speakers, while for English speakers who are accustomed to 

Pentameters, such a rhythm is heavy. 

2. Analogical. In this approach, a structure is used in the 

destination language, which has a similar effect to the origin rhythm 
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structure. For example, in translation from France to English, 

pentameters are used instead of Hexameters. 

3. Organic. In this approach, the translator uses a rhythm that he 

thinks is more appropriate. That is, there is no relationship between 

the destination rhythm and the origin rhythm. 

We believe that the nature of the rhythm of poetry is not well known. 

Therefore, our first attempt is to study it. We have hypotheses that 

show how it works. The basics of the rhythm of poetry are different in 

different languages; we refer to them. Meanwhile, we explain 

different opinions and try to choose among them, the idea that seems 

more appropriate. We will talk about all kinds of rhythms and rhymes; 

and of course, in Persian poetry, rhyme and fixed-rhyme [: radif] are 

interrelated. When we talk about rhythm and rhyme, we also have to 

talk about modern formats and rhythms. We try to ignore semantic 

issues; in no way, we will not enter issues like imagination; we only 

deal with language physics. Then we introduce a kind of developed 

rhyme called super-rhyme, and we give examples to show its 

performance. Super-rhyme is objectively like a classical rhyme-in-

prose [: saj?]. In the end, we examine three translations of a French 

poem. 

 

4. Conclusion 

Finally, we conclude that because the formats of classical Persian 

poetry and the vocabulary and concepts that form it are limited and 

unchanged, this genre cannot be a suitable container for the content of 

a poem from another culture. On the other hand, since the new 

vocabulary does not fit in the classic rhythm, the freshness of the 

source poem will be hurt. Therefore, to achieve the best result, it is 

better to use non-metric rhythm and super-rhyme; Classic formats 

generally restrict translation; so if they need to be used, we can 

simulate them; That is, we can create a quasi-classic format with non-

metric rhythm and super-rhyme. In other words, non-metric rhythm 

and super-rhyme can greatly increase the quality of a translation. 

Every translated poem has two identities. An identity that is dependent 
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on the source poem, and by comparing the translation with it, we can 

evaluate that identity, and an identity that is independent of the source 

poetry, and by comparing the translation with the poems in the target 

language, we can evaluate that identity; so a successful translation is a 

translation that has two acceptable identities. In the article, we have 

introduced a new style in translation, which consists of a kind of 

rhythmic prose and a kind of developed rhyme and maximizes the 

impact of a translated poem without weakening its semantic aspect. 

 

Keywords: poetry, translation, rhythm of Persian poetry, non-metric 

rhythm, syllabophonemic structure, super-rhyme. 
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 چکیده

 میمفاه و معناها از متشکل ییمعنا یۀال. کرد میتقس یکیزیف و ییمعنا یۀال دو به منظر کی از توان یم را زبان

 سازندیم را هیقاف و وزن ای کلمات که است یعناصر از متشکل یکیزیف یۀال. ندارند ینیع وجود که است،

 اما دارد؛ یاگسترده دکاربر شعر، در ژهیو به ات،یادب در زبان، یکیزیف یۀال که دانندیم همه. دارند تیّنیع و
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 یشعر یمحتوا یبرا مناسب یظرف تواندینم وهیش نیا هستند، ریرناپذییتغ و محدود آورندیم دیپد را

 طراوت به نیا و گنجند،ینم کیکالس یهاوزن در دیجد یهاواژه گر،ید طرف از باشد؛ گرید یفرهنگ

 و نیآهنگ نثر ینوع از متشکل است، ترجمه در تازه اسلوب کی یمعرف ما قصد.  زندیم بیآس منبع شعر

 بدون رساند،یم حداکثر به را شدهترجمه شعر کی یکیزیف یۀال یرگذاریتأث که افته،یتوسعه یۀقاف ینوع

 .کند فیتضع را آن ۀمعناشناسان وجه آنکه
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 مهمقدّ .1

: موسیقی، بود در تمامی هنرهاتوان شاهد حضور آن می کهاز آن دسته عناصر است ریتم 
های زندگی حضور دارد. گردش زمین به اساساً ریتم در تمام عرصه .رقص، شعر و تئاتر

تند. های طبیعت هسترین ریتمشدهدور خورشید، چهار فصل سال، و ضربان قلب، از شناخته
دارد، آنچنان که باید  انکاریاهمیت غیرقابلکه اگر چه ریتم  دهیممیدر این مقاله نشان 

 رده،تری از آن ارائه کتعریف دقیق کنیممیاست. در ابتدا سعی مورد توجه قرار نگرفته
کنیم که سپس یادآوری می ؛کنیممصداق معرفی  تعریف و آن را با ذکر هایشاخهزیر

سه و انگلیسی ریتم نامیده ، در زبان فرانکنندبا نام وزن شعر یاد میفارسی،  انزبآنچه که در 
 واقع وزن شعر یکی از مصادیق ریتم و یکی از مشخصات فیزیکی زبان است.و در شودمی

تقسیم کرد. الیۀ معنایی همان  فیزیکیتوان از یک منظر به دو الیۀ معنایی و زبان را می
توان عناصر آن نمی، و مفاهیم است. این الیه وجود عینی ندارداست که متشکل از معناها 

یا وزن و قافیه کلمات  عناصری است که متشکل از فیزیکیرا لمس کرد، دید یا شنید. الیۀ 
واقع در یک ارتباط زبانی، الیۀ ت دارد و محسوس است. درالیه عینیّ. این سازندرا می

کند. البته این تعاریف ر ذهن مخاطب فعال میو الیۀ معنایی را د شودمنتقل می فیزیکی
 تواند آنچه در ذهن داریم به خوبی برساند.کامالً دقیق نیست، ولی می

بنابراین اولین تالش ؛ استت وزن شعر، کامالً شناخته نشدهما بر این باور هستیم که ماهیّ
کارشناسان  ما کندوکاو در وزن شعر است. ما ضمن طرح نظرهای متفاوت و بعضاً متضاد

کنیم از میان آنها، بهترین رویکرد را انتخاب کنیم. از وزن که زبان، شعر و ترجمه، سعی می
البته در شعر فارسی ردیف هم  ؛آیدرود، عموماً از قافیه هم ذکری به میان میسخن می

م البته قالب شعر را ه .شویمبنابراین به این مباحث هم وارد می ؛سهمی در این میان دارد
اساساً سعی  .های نوین هم جایی در بحث ما دارندها و قالبوزن .کنیمفراموش نمی

وجه وارد موضوعاتی مانند صور خیال هیچبه و کنیم از مسائل معناشناسانه فاصله بگیریممی
 پردازیم.تنها به فیزیک زبان می ،شویمنمی

شود؛ در شعر، بسیار استفاده می ویژهدانند که الیۀ فیزیکی زبان، در ادبیات، بههمه می
توان ترجمه کرد یا آیا این الیه را باید ترجمه اما سؤال این است که آیا این الیه را می

، نواگاه (phanopoeia)ازرا پاوند معتقد است شعر سه ساحت دارد: تصورگاه کرد؟ 
(melopoeia) گاه و تداعی(logopoeia) .(Vide: Pound, 1991: 37) یت او قابل
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 ,Pound)داند. شود[ بسیار باال میساحت نواگاه را ]که وزن و قافیه را هم شامل می ۀترجم

as cited in Gibbons, 1985: 656)  است، چگونه  پذیراین ساحت شعر ترجمهاگر
البته با  ؛ها پاسخ داده شودشود به این سؤالباید این کار را کرد؟ در این مقاله تالش می

ای حوزهها، برای پاسخ به این سؤال .گیردمی قرار وزن و قافیهۀ در حیط که تمرکز بر آنچه
 «.ترجمه از فارسی»است، نه « ترجمه به فارسی»گیرد، مورد توجه قرار می که

آن زبان است، ترجمۀ شعر به هر زبانی اسلوب  خاصکه مختصات هر زبانی ازآنجا
در زبان فارسی داشته باشیم و را عر طلبد. اگر قصد بررسی پیشینۀ ترجمۀ شخود را می

هایی بپردازیم که متن مبدأ و متن مقصد آنها در دسترس است و شعر بخواهیم تنها به ترجمه
باید بپذیریم که شروع  ،های بسیاری با شعر فارسی دارد، کنار بگذاریمعربی را که شباهت

گردد. حال اگر میرزا حبیب تقریبی ترجمۀ شعر به زبان فارسی به اواخر دوران قاجار بازمی
های اروپایی ]که مختصات ( را از پیشگامان ترجمه از زبانیدیخورش 4741-4723اصفهانی )

اگر تاریخ حیات او را همچنین شعرشان با مختصات شعر فارسی تفاوت جدی دارد[ بدانیم؛ 
( و یدیخورش 4326-4371(، احمد شاملو )یدیخورش 4336-4728با تاریخ حیات نیمایوشیج )

 .رسیمشماری دیگر از نوآوران عرصۀ شعر فارسی مقایسه کنیم، به نتیجۀ جالبی می
جز شعر کالسیک فارسی چیز دیگری نبود، تا به هاز زمان حیات میرزا حبیب که ب 

اند، پذیرترین شکل خود درآوردههای رپ، شعر فارسی را به انعطافامروز که ترانه
است. در تمام این مدت، ای یافتهسابقهر بیع و تطوّتنوّ امکانات موجود در شعر فارسی

شناسی فارسی کوتاه واقع عمر ترجمهاست؛ دربه صورت شهودی انجام شده ترجمۀ شعر
اوراقی که در باب ترجمۀ شعر قلم  رقماند و باره منتشر کردهاست و شمار آثاری که دراین

کلیاتی بوده که گرهی از کار مترجمان  توجه نیست؛ همین اوراق هم پذیرایاند قابلزده
یکی منظوم، که ریختن  :گشاید؛ از قبیل اینکه دو روش برای ترجمۀ شعر وجود داردنمی

شعر به نثر ساده  و دیگری منثور، که برگردان های شعر کالسیک فارسی استر قالبشعر د
جود در عرصۀ ع موگرایانۀ امکانات متنوّمتأسفانه تاکنون شاهد بررسی عمل که است

 ایم.شناسی شعر فارسی نبودهترجمه
خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که برای ترجمۀ یک شعر از ما در این مقاله می

جانبه ]از جمله مبانی وزن شعر[، های اروپایی به زبان فارسی، با توجه به اختالفات همهزبان
ما وزن و قافیه را مهمترین  از لحاظ فیزیکی، یک مترجم چه امکاناتی در اختیار دارد؟
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توان واژگان یک غزل دانیم. برای درک نقش وزن و قافیه، میعوامل فیزیکی شعر می
آمده را خواند و دید که دستحافظ را فقط بر مبنای قواعد دستوری کنار هم چید و متن به

ا محور گردد. به همین خاطر است که ما وزن و قافیه روقار میآن کالم فاخر چگونه بی
 یدر ترجمه است، متشکل از نوع اسلوب تازه کی یقصد ما معرفایم. کار خود قرار داده

شده را شعر ترجمه کی یکیزیف یۀال یرگذاریکه تأث افته،یتوسعه یۀقاف یو نوع نینثر آهنگ
 .کند فیآن را تضع ۀبدون آنکه وجه معناشناسان رساند،یبه حداکثر م

 

 و بررسی بحث .۲

 . ریتم۲-1

 متوصل لیتمث کی به ستین بد م،یبده تمیر مورد در یروشن حیتوض میبتوان نکهیا یبرا

 ماسه بر پا که را ینقاط میتوانیم م،یبدان ایدر ساحل بر یآدم یردپا را تمیر اگر م؛یشو

 برخاسته هوا به پا که را یامحدوده و (beat) ای (motif) زدگام کرده، گود را آن و نشسته

 تمیر میتوانیم تر،ساده زبان به. میبنام (space) گامانیم ند،یبنش ماسه بر دورتر یانقطه در تا

 ینگاه میتوانیم اکنون. اندکرده جدا هم از ییهاگامانیم را، آنها که میبدان ییهازدگام را

  :(Vide: Ragans, 2005: 205-210) اندبرشمرده تمیر یبرا که ییهارگروهیز به میبکن

 که است، یمتفاوت یزدهاگام از متشکل تمیر نوع نیا (random): یتصادف تمیر .4

 در که یانیدانشجو اگر مثال، یبرا. اندشده جدا هم از یمختلف یهاگامانیم توسط

 و شوند محسوب زدگام دارند، تفاوت گریکدی با و کنندیم حرکت دانشگاه یراهروها

 مواجه یتصادف تمیر کی با د،یآ حساب به گامانیم است، متفاوت که آنها انیم ۀفاصل

 .میهست

 یهاگامانیم که است، یمشابه یهازدگام از متشکل تمیر نیا (regular): ثابت تمیر .7

 دهیچ فروشگاه یهاقفسه در که ییکاالها مانند اند؛کرده جدا هم از را آنها یمشابه

 .اندشده

 از متشکل آن، از یاگونه. دارد گونه چند ودخ تمیر نیا (alternating): یتناوب تمیر .3

 یهازدگام از متشکل آن گرید ۀگون ،است مشابه یهاگامانیم و متفاوت یهازدگام
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 که هست، هم یسوم ۀگون و است؛ مشابه یهاگامانیم و یجزئ یهاتفاوت با یمشابه

 .است متفاوت یهاگامانیم و مشابه یهازدگام از متشکل

 مانند که شودیم ساخته ییانحناها تکرار از تمیر نیا (flowing): یازابهیخ تمیر .1

 در ،یاسکته و گسست چیه و کنندیم نزول و صعود متیمال با که انوس،یاق یهاموج

 .شودینم دهید شانانیم

 صورت به که د،یآیم دیپد ییهازدگام از تمیر نیا (progressive): یاستمرار تمیر .1

 که بار هر که باشد، یمربع ما زدگام است ممکن مثال، یبرا. کنندیم دایپ رییتغ مستمر

 .شودیم بزرگتر یاندک شود،یم تکرار

 میبخواه اگر درواقع. دارد مشکل یمنطق لحاظ از یکم باال یبندمیتقس ما، باور به

 دو به را تمیر ابتدا دیبا م،یبده سامان هاگامانیم و زدهاگام یمبنا بر را خود یبندمیتقس

 دو یدارا را هاگروه نیا از هرکدام و ریمتغ زدگام و ثابت زدگام: میکن میتقس گروه

 توانینم را یاحوزه چیه باًیتقر نکهیا با. ریمتغ گامانیم و ثابت گامانیم: میبدان رگروهیز

 ۀهم که تمیر از مانع و جامع یفیتعر افتنی باشد، نداشته یارتباط تمیر با که افتی

 دیبا سطور یالهالب از درواقع. رسدیم نظر به دیبع باشند، داشته اتفاق آن بر کارشناسان

 :که میابییدرم شد گفته آنچه اساس بر نیبنابرا. کرد کشف را تمیر یهامشخصه

 زدهاگام تفاوت به منجر آنها، در رییتغ که هستند، ییاجزا از متشکل زدهاگام .4

 .گرددیم

 است؛ ثابت «تیهو» با یزیچ تکرار منظور، حاًیتلو رود،یم سخن «تکرار» از هک یزمان .7

 گرفته نظر در هم تیهو در رییتغ حاًیتلو رود،یم سخن زدهاگام در رییتغ از که یزمان اما

 .رودیم سخن متفاوت زدگام چند از عمالً ،یتناوب تمیر در مثال یبرا شود؛یم

 یمتجسّ یهنرها در استفاده مورد تمیر متوجه شتریب باال، فیتعار که نکته نیا یادآوری با

 با را تمیر که م،یباور نیا بر ما. میکنیم آغاز حرکت و تمیر ۀرابط از را خود سخن است،

. نازمانمند و زمانمند: کرد میتقس رشاخهیز دو به توانیم زمان، با آن ۀرابط درنظرگرفتن

 نیچن از. است موجود تماماً همواره ،ینقاش یتابلو کی مثل نازمانمند ۀدیپد کی در تم،یر
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 مثل زمانمند ۀدیپد کی در تم،یر اما( Ibid: 211. )کرد استنباط را حرکت توانیم ،یتمیر

 کی در تماماً هرگز ت،یموجود نیا و ابدییم تیموجود زمان طول در ،یقیموس ۀقطع کی

 لحظه آن تا که یتمیر م،یهست یقیموس ۀقطع انیم در ما که یزمان یعنی ابد؛یینم تحقق زمان

 هنوز چون تمیر آن ۀادام و دارد؛ وجود ما ۀحافظ در تنها که واقع، عالم در نه م،یادهیشن

 ندارد وجود زین ما ۀحافظ در یحت م،یادهینشن

 کالسیک شعر فارسی وزن.۲-۲
ر وزن ( قواعد حاکم ب43-47: 4327شمیسا،  ر.ک:گوید )براساس آنچه سیروس شمیسا می

و متفاوت  شوندن نظر که بر هجاها اعمال میهای مختلف، مشابه هستند، از آشعر، در زبان
نوعی ریتم زمانمند  شعر فارسی هموزن کدام به جنبۀ خاصی توجه دارند. هستند، چون هر

کوچکترین اجزای سازندۀ آن، هجاها هستند. از ترکیب این هجاها، ارکان  که است
از کنار هم نشستن ارکان عروضی، بحرهای علن، فاعالتن و ...[ و ]مفتعلن، مفا عروضی

طور بالقوه تعداد بحرها نامحدود است، ولی عمالً فقط هشود. بکالسیک فارسی ساخته می
تر هستند، در عروض کالسیک فارسی به رسمیت تعدادی از آنها را که موسیقایی

دانیم که و می کنندبحر، تلقی میداق شناسند. عموماً وزن یک مصرع از شعر را، مصمی
و هر بیت خود متشکل از  شوندسی، از تعدادی بیت ساخته میهای شعر کالسیک فارقالب

 دو مصرع است.

است؛ ولی مفهوماً سامانۀ عروض کالسیک بر پایۀ تعریف امروزی ریتم ساخته نشده
د واقع زو مکثی که پس از گام شودزد محسوب میروض کالسیک، گامرکن در ع

شود. از نگاه آنکه در کار سرودن شعر است، احتماالً این گام تلقی میشود، میانمی
تواند درست باشد؛ اگر اما به باور ما، از نگاه مخاطب شعر، این نمی ،برداشت درست است
آمده، با صدای بلند بخوانیم و به ارکانی که در زیر آن آمده توجه  4بیتی را که در جدول 

توانیم بگوییم که ارکان شنویم قضاوت کنیم، با قطعیت میفقط بر اساس آنچه می و نکنیم
 ،شوند. اگر با عروض فارسی آشنایی نداشته باشیم، پا را فراتر گذاشتهعروضی شنیده نمی

 شنویم.زد هستند؛ بر اساس آنچه میها گامگوییم که در این شعر، مصرعمی
 (81: 4327. شعری از مولوی. )مولوی، 4جدول 

ییتوووووووو وزهیوووووووحاصووووووول در ،ییروزه توووووووو ،ییروز توووووووو  
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بووووووار موووووورا  نیووووووآب ده ا ،ییکوووووووزه تووووووو  ،ییآب تووووووو  

 

ییجوووووام توووووو  ،ییبووووواده توووووو  ،ییدام توووووو ،ییتوووووو دانوووووه  

 

خووووووام بمگووووووذار موووووورا ،ییخووووووام تووووووو ،ییتووووووو پختووووووه  

 

 

  

 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 

قضاوت بنشینیم، متوجه آمده، با دقت بیشتری به  4اما اگر شعری را که در جدول 
ها واقع شده، به ما ها آمده، چون در انتهای رکنهایی که در طول مصرعشویم ردیفمی

زد مواجه هستیم و کنیم که با دو گونه گامدهد. احساس میزدها میدرک متفاوتی از  گام
کوزه »دوبرابر طول گونۀ دیگر ]مانند: «[ آب ده این بار مرا»طول یک گونۀ آن ]مانند: 

 است.«[ تویی
شاید اینجا موقعیت خوبی باشد، که ما نظر خود را بیان کنیم. بنابر باور رایج، وزن 

 تر یک ساختار صرفاً هجایی داردآید؛ به زبان سادهوجود میهعروضی از چیدمان هجاها ب
، استها ساخته شدهآید، بدین خاطر است که زبان از واجو اگر سخنی از واج به میان می

اما ما بر این باوریم که وزن عروضی، ذاتاً ساختاری هجاواجی دارد. یک باور رایج دیگر 
این است که ردیف و قافیه، ساختاری واجی دارند. نیاز به کندوکاو زیادی ندارد که متوجه 

تر امکان ندارد که شویم که ردیف و قافیه هم ذاتاً ساختاری هجاواجی دارند؛ به زبان ساده
کالسیک فارسی دو کلمه با هم قافیه بشوند و ساختار هجایی مشترکی نداشته در شعر 

تر کند؛ اگر تواند موضوع را روشندانیم. یک مثال میباشند. ما قافیه را بخشی از وزن می
داشته باشیم، طبیعتاً رکن سازندۀ آن را « فعالتن فعالتن فعالتن»ای هجایی مانند ما زنجیره

« فعلن مفتعلن مفتعلن فع»لی اگر همان چینش هجایی را به صورت و ،دانیمفعالتن می
بینیم؛ حتی احساسی که این دو زنجیره در های سازندۀ آن را متفاوت میبنویسیم، رکن

، چینش واجی که تنها تفاوت این دو زنجیرهحالیکنند متفاوت است؛ درشنونده ایجاد می
توانیم به مباحثی ی هجاواجی دارد، میآنهاست. اگر بپذیریم که وزن عروضی، ساختار

 است.بپردازیم که تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته
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 های نوینوزن .۲-۳
بُردهای جدیدی را پدید آورده تحوالتی که شعر فارسی در قرن اخیر از سر گذرانده، راه

که در آن هایی گیرند. یکی از زمینهنحوی از خاستگاه خود فاصله میهکه هرکدام ب
است. رویکرد شعر نیمایی، در ابتدا محدود به کم و دگرگونی صورت گرفته، وزن بوده

مفتعلن »عروضی  زَدگامبرای مثال اگر  ؛شدهای عروضی میزَدگامزیاد کردن تعداد 
اما به همین  ،شدبود، در یک مصرع سه بار و در مصرع دیگر پنج بار تکرار می« فاعلن

دادند که در وزن می عروضی، تغییراتی زَدگامانند فروغ، به جای تکرار بسنده نشد؛ برخی م
های شد. برخی هم مانند سیمین بهبهانی، در قالبشدن از بحر اصلی میمنجر به دور
ولی وسواسی به استفاده از بحرهای کالسیک نداشتند؛ وزن طبیعی  ،سرودندکالسیک می

کردند. برخی مانند بر تمامی غزل خود اعمال می شد،اولین مصرعی را که به آنها الهام می
بردند. البته شاملو نیز، از عروض فاصله گرفته، شعر را به سمت نثرهای آهنگین قدیمی می

گروهی هم عمالً وزن را کنار گذاشتند، که کار آنها در محدوده مورد مطالعۀ ما قرار 
 گیرد.نمی

 ردیف و قافیه .۲-0
تار هجاواجی یکسانی دارند ]و البته معنای یکسانی دارند[، که ساخ طورکلی کلماتیهب

و کلماتی که زنجیرۀ هجاواجی پایانی یکسانی  انند به عنوان ردیف استفاده شوندتومی
هایی که « مرا»، 4برای مثال، در شعر جدول  ؛توانند به عنوان قافیه استفاده شونددارند، می

که « بمگذار»و « بار»شوند؛ و ردیف محسوب میهای دوم و چهارم آمده، در انتهای مصرع
آیند. البته تعاریف ردیف و قافیه بسیار اند، قافیه به حساب میهای ردیف آمده« مرا»قبل از 

 گنجد.متنوع و گاه متضاد است، و وارد شدن به آنها در حوصله این مقاله نمی
زد است؛ البته ما نظر ما این است، که مهمترین وظیفه ردیف و قافیه، ساخت گام

خالصه شنونده طورهکنیم. بکارکردهای دیگر آنها را، مثل تأکید و جلب توجه، انکار نمی
یک شعر، از دو ابزار وزن ]چینش هجایی مشابه[ و ردیف و قافیه ]چینش واجی مشابه[ 

 گوییم درست باشد، طبیعتاًزدها را شناسایی کند. اگر آنچه که میکند تا گاماستفاده می
و نگاهی به شعر نو، نشان  زدها کردان محدود به انتهای گامتومحل ردیف و قافیه را نمی

(. استفاده از 7بینی وجود دارد )جدول دهد که در عمل هم شواهدی برای این پیشمی
قدر فراوان است که آید[ در شعر نو آنآیه ]که در ابتدای سطر یا مصرع میردیف پیش
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تکنیک دانست. بدیهی است که تعریف قافیه، برای دربرگرفتن مفهوم توان آن را نوعی می
 آیه، نیاز به اصالح خواهد داشت.قافیۀ پیش

 (763: 4388. شعری از سهراب سپهری. )سپهری، 7جدول 

 فتح یک قرن به دست یک شعر.

 فتح یک باغ به دست یک سار.

 فتح یک کوچه به دست دو سالم.
 

مخاطب شعر، دو  جه دارد این است که ردیف و قافیه از نظرنکتۀ دیگری که نیاز به تو
 و جدا کردن آنها در شعر، عموماً نیاز به دقت زیادی دارد. عنصر مجزا نیستند

 ابرقافیه .۲-۵
کردن عناصر شعری، ترجمه است، خود را محدود به مباحث از آنجا که قصد ما از مطرح

های رپ، قافیه در معرض وص در ترانههای امروزی، بخصکنیم. در ترانهکالسیک نمی
رود که گیرد؛ گاه این هنجارشکنی تا به آنجا پیش میهای زیادی قرار میهنجارشکنی

شوند، فاقد هر نوع شباهت واجی هستند، و تنها چینش هجایی کلماتی که با هم قافیه می
فاده در ترجمه شعر[ مشابهی دارند. ما برای اینکه بتوانیم اشکال مختلف قافیه را ]برای است

کنیم. ابرقافیه انواع مختلفی استفاده می (super-rhyme)پوشش بدهیم، از اصطالح ابرقافیه 
 دارد:

 که دو نوع است:. واج. هم1
 «.شد»یا « است»که همان ساختار ردیف کالسیک را دارد؛ مانند تکرار  کاملالف.

 «.بار»و « افتخار»د که همان ساختار قافیۀ کالسیک را دارد؛ مانن ناقص ب.
کلمات چینش هجایی مشابهی دارند، ولی از نظر واجی  در این حالت،، واجناهم .۲

 متفاوت هستند. این نوع ابرقافیه دو شکل دارد:
ای مشابهی دارند، ولی چینش در این حالت، کلمات چینش واکه واکه.هم الف.
 .[šanidan]« شنیدن»و  [davidam]« دویدم»های آنها متفاوت است. مانند همخوان

« دویدم»ای مشابهی ندارند؛ مانند در این حالت،کلمات چینش واکه واکه.همنا .ب
[davidam]  سفارش»و »[sefâreš]های . )در این حالت کمّیت یا طول عروضی واکه

 متناظر یکسان است.(
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در ترجمۀ  ترین شکل ابرقافیهاگر قافیه و ردیف کالسیک را در نظر نگیریم، کاربردی
های متناظر ]از لحاظ تلفظ[ به هم است. در این شکل هر چه همخوان« واکههم»شعر 

نزدیکتر باشند، غنای ابرقافیه بیشتر است. شاید برخی از اَشکال ابرقافیه در وهلۀ اول 
دهد که از چارچوب سجع کالسیک ولی کمی دقت نشان می ،هنجارشکنانه به نظر برسند

 (13: 4177پور مقدم و اکبری شلدره، قاسم ر.ک:)روند. فراتر نمی
شود، طبیعتاً که برای اولین بار است که ابرقافیه و کاربرد آن در ترجمه مطرح میازآنجا

های منتشرشده وجود داشته های فراوانی از آن در ترجمهتوان انتظار داشت که نمونهنمی
های رپ، قافیه در ترانهرخی کلمات همایم با استفاده از بباشد؛ به همین دلیل تالش کرده

ها عمالً تجربه شود. روش کار به این صورت هایی بسازیم تا تأثیرگذاری ابرقافیهمصداق
، به ترتیب متن فرانسه، ترجمه منثور و سپس 1تا  3های بوده که در هر کدام از جدول

هایی بیتاختن شبههدف اصلی ما در اینجا صرفاً سۀ فارسی آن آمده است. شعروار ۀترجم
طور ه[ ب1چه برخی از آنها ]مانند مورد جدول ده که دارای ابرقافیه باشند؛ اگرآهنگین بو

اند. بد نیست قبل از بررسی ناخواسته از نظر وزنی کامالً منطبق با قواعد عروض سنتی شده
بنای تأثیر موارد مذکور گفته شود که قافیه عنصری شنیداری است، و الجرم باید صرفاً بر م

 شنیداری آن قضاوت شود.
. مثال اول تأثیر ابرقافیه در ترجمه.3جدول   

Si le vent tourne autour des cheveux de la fille, les affaires de 

l'univers seront en désordre. 
 

 گردد.اگر باد به گیسوان آن دختر بپیچد، امور کائنات آشفته می

 

 

 

ختوووووورآن دُ سوووووووانیبووووووه گ چوووووودیاگوووووور کووووووه بوووووواد بپ  

لختوووووووووومُ شووووووووووودیکائنووووووووووات موووووووووو  امووووووووووور  

 

 

 

 

با یکدیگر قافیه  [moxtal]« مختل»و   [doxtar]« دختر» ۀدو کلم 3بیت جدول در شبه
 [xt]خوان میانی آنها ای مشابهی دارند؛ و دو هماند، که چینش هجایی و چینش واکهشده

 هم مشابه است.
ترجمه. . مثال دوم تأثیر ابرقافیه در1جدول   
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Je n'ai vu personne s’essayer à me convaincre, 

comme je fais. 
 

گونووه کووه موون ام کووه تووالش کنوود موورا متقاعوود کنوود، همووانکسووی را ندیووده

 کنم.تالش می

 

 

 

کوووووووووووووه متقوووووووووووووابالً امدهیووووووووووووورا ند یکسووووووووووووو  

تووووووووووالش کنوووووووووود کووووووووووه کنوووووووووود متقاعوووووووووودم     

 

 

 

 

« متقاعدم»و   [moteqâbelan]« متقابالً» ۀدو زنجیر 1بیت جدول در شبه
[moteqâ?edam] بینیم که ]برخالف قواعد سنتی، دو واحد نامرکب محسوب را می

ای مشابهی اند. این دو زنجیره چینش هجایی و چینش واکهاند و[ با یکدیگر قافیه شدهشده
 هم مشابه است. [m-t-q]خوان ابتدایی آنها دارند؛ و سه هم

یه در ترجمه.. مثال سوم تأثیر ابرقاف1جدول   

Tu fais un mur de pierre et de plomb et je fais une 

chanson de culture et de paix. 

 

سووازم از سووازی، و موون آهنگووی مووی  تووو دیووواری از سوونب و سوورب مووی   

 جنس فرهنب و صلح.

 

 

 

از سووووووونب و سُووووووورب یسوووووووازیمووووووو واریوووووووتوووووووو د  

از جوووووووونس فرهنووووووووب و صُوووووووولح  آهنگوووووووویموووووووون   

 

 

 

 

« فرهنب و صلح»و  [sangosorb]« سنب و سرب» ۀدو زنجیر 1 بیت جدولدر شبه
[farhangosolh] اند، ولی[ با بینیم که ]هر کدام از سه واژۀ جداازهم ساخته شدهرا می
اند. این دو زنجیره که از نظر طول بایکدیگر تفاوت دارند، در بخش یکدیگر قافیه شده

ای مشابهی هجایی و چینش واکهچینش  [sangosorb / hangosolh]ساز خود قافیه
هم مشابه است. در مجموع باید گفت که سه مثال ذکر  [ng-s]خوان آنها دارند؛ و سه هم
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های منثور آنها، بتوان میزان تأثیر ها و معادلبیتکند تا با مقایسۀ شبهشده فرصتی فراهم می
 ابرقافیه را در ترجمه ارزیابی کرد. 

 شناسی شعرترجمه.۲-6
داربلنه توجه توان به شعر و ترجمه نگاه کرد. برای مثال، وینه و های مختلفی میویهاز زا

 و داربلنه، به نقل از نهیوو بیشترین تأکیدشان بر ترجمۀ معنایی است. ) خاصی به شعر ندارند
و  عر داردای به ترجمۀ ش( از طرف دیگر، والتر بنیامین توجه ویژه4362اسالمی و فارسیان، 

(؛ 4366اسالمی و کمالی،  ، به نقل ازداند )بنیامیننوط به ترجمۀ مفهومیت میآن را م
نویسد که شعر باید به نثر مفهومیت به زبان ساده تعریف یک مفهوم است. استنلی برنشاو می

واژه ترجمه شود و برای آن که مخاطب ظرائف آن را دریابد توضیحاتی بهو به شکل واژه
شعر  ۀرابرت بالی برای ترجم (Vide: Burnshaw, 2015: IX-XV)نیز بر آن افزوده شود. 

شود. گیرد، که از لحن و معنا گرفته تا وزن و قافیه را شامل میهشت مرحله در نظر می
(Vide: Bly, 1982) بُرد داشته باشد تواند هفت راهشعر می ۀبه اعتقاد آندره لفور ترجم
(Vide: Lefevere, 1975) مدار وزن ۀتوان به ترجمیکه از آن جمله م(metrical 

translation) ،مدار قافیه ۀترجم(rhymed translation)  نثرمدار  ۀترجمو(poetry into 

prose) رنب شدن وجوه تمرکز بر هر وجهی از شعر را سبب کم ۀاشاره کرد؛ البته او نتیج
ترجمۀ آن وجود دارد، و  مبدأ ای که میان شعربر اساس رابطهدر مجموع  داند. دیگر می

 :(Vide: Boase-Beier, 2009: 194)رویکرد محوری داشته باشد سه تواند میترجمۀ شعر 
معناشناسانه بازآفرینی  مختصات رویکرد. در این (prose rendering) . ترجمۀ منثور1

رسانی به شوند. هدف از این روش معموالً آگاهیشاعرانه حذف می مختصات و شده
، یا تهیۀ مواد خام برای کسانی است که شعر را در زبان مقصد بازآفرینی خوانندگان

 .سازندیت شعر را میشعر هستند که ، معانی و صور خیالدر این رویکردکنند. می

و  ترین مختصات معناشناسانهد کلیدیدر این رویکر. (adaptation) . ترجمۀ اقتباسی۲
شود ری که در زبان مقصد خلق میشوند، برای اینکه اثگاهی شاعرانه حذف می

کنند که گیرند، گاه ادعا میتأثیرگذارتر شود. مترجمانی که این رویکرد را در پیش می
اند، باید به عنوان یک اثر مستقل، بدون توجه به شعر مبدأ، ارزیابی آنچه خلق کرده

 شود.
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تصات شود مخ. در این رویکرد تالش می(recreative) . ترجمۀ بازآفریننده۳
معناشناسانه و شاعرانۀ شعر مبدأ، با توجه به امکانات زبان مقصد بازآفرینی شوند؛ هدف 

 رسیدن به شباهتی نسبی میان شعرهای مبدأ و مقصد است.
ها پیرامون ترجمۀ بازآفریننده است؛ نظر غالب این است که در حال حاضر بیشترین بحث

که باید در چارچوب امکانات مقصد به هدف مترجم نباید تکرار مختصات مبدأ باشد، بل
خالقیت رو کند. بسیاری با آوردن قافیه مخالف هستند؛ هم به دالیل معناشناسانه و هم به 

اما در مورد استفاده از وزن، بیشتر نظرها مثبت کند. این دلیل که عمالً ترجمه را دشوار می
و  وزن مبدأای که میان بطهبر اساس رادر مجموع رسد. تر به نظر میاست، چرا که عملی

 :Vide: Holmes, 1988)در ترجمه سه شکل دارد  کاربرد وزنوجود دارد،  وزن مقصد

25-27): 
. در این رویکرد، ساختار وزنی مبدأ در زبان مقصد (mimetic) . ساختارمدار1

. شود؛ البته هیچ تضمینی برای برای موفق بودن نتیجۀ این کار وجود نداردبازآفرینی می
زبانان طبیعی است، در حالی برای فرانسوی (hexameters)رکنی برای مثال، وزن شش

عادت دارند، چنین وزنی  (pentameters)رکنی زبانان که به وزن پنجکه برای انگلیسی
 ثقیل است.

. در این رویکرد، در زبان مقصد از ساختاری استفاده (analogical) . تأثیرمدار۲
مشابه با ساختار وزنی مبدأ داشته باشد. برای مثال، در ترجمه از  شود، که تأثیریمی

 شود.رکنی استفاده میرکنی از وزن پنجفرانسه به انگلیسی، به جای وزن شش
کند که تصور . در این رویکرد، مترجم از وزنی استفاده می(organic) . اختیارمدار۳

 کند مناسبتر است.می
اکو معتقد شویم. شعر بیان شد، وارد جزئیات مسئله می اکنون که اهمیت وزن در ترجمۀ

بخش زیادی از محتوای  .اما این کافی نیست. ترجمه باید ریتم متن را حفظ کندکه  است
شناختی نیستند؛ زبان القاگرهاو بسیاری از این  شودمنتقل می القاگرهایک متن، از طریق 

او  (Vide: Eco, 2003). (phonosymbolic) احساسیمانند وزن و بسیاری از عناصر واج
گوید زند؛ از جمله در مورد یک شعر میهایی را مثال میگوید ترجمهبرای اثبات آنچه می

کدام از کند؛ در حالی که هیچکه وزن آن، ریتم قطار و ریتم یک نوع رقص را القا می
و  از ساختار زبان است وزن مستقل اند. به باور او،های آن شعر، به وزن اهمیت ندادهترجمه
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های جالب اینکه به ترجمه تواند از زبانی به زبان دیگر منتقل شود.عروضی می ساخت
اند؛ د هجاها را مراعات نکردهکه چرا تعدا کنداز یک شعر فرانسه انتقاد می انگلیسی

وزنی را  دانیم مبنای وزن در این دو زبان یکی نیست. به باور ما، اوالً ساختارکه میحالیدر
توان برای وزن زبان مبدأ، معادل وزنی توان از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد؛ بلکه مینمی

ز وزن، در توان از القاگر دیگری به غیر اثانیاً در مواقعی می؛ مناسبی در زبان مقصد یافت
وان از تثالثاً اگر انتقال محتوای القایی خیلی ضروری باشد، می زبان مقصد استفاده کرد؛

عناصر معناشناختی برای رساندن محتوای القایی استفاده کرد. البته هدف ما از طرح 
کم برای ذوق راهکارهای مختلف، حذف وزن در ترجمۀ شعر نیست؛ به باور ما، دست

زبانان، حضور وزن در ترجمۀ شعر ]و حتی گاهی نثر[ دلپذیر است. در واقع وزن، فارسی
وزنی در مخاطب ایجاد تواند نوعی بینداشته باشد، بازهم میاگر هیچ نوع القاگری هم 

 های دور و دراز گردد.پردازیکند تا پذیرای خیال
گوید هجاها واحدهایی هستند که کنار کند؛ او میاما یاکوبسن به نکتۀ ظریفی اشاره می

و زبرزبانی  (lingual)آمد داشته باشد: زبانی تواند دو پیشان میهم نشستن
(metalingual)ای زبانی را تواند نشانهآمد زبانی یعنی اینکه چیدمانی از هجاها می. پی

تواند یک وزن شعری را بسازد. آمد زبرزبانی یعنی اینکه چیدمانی از هجاها میبسازد؛ و پی
(Vide: Jakobson, 1987: 71-72 )توان از این سخن گرفت این است که ای که مینتیجه
تواند به تغییر در دیگری بیانجامد. یک میساختار مجزا نیستند و تغییر در هرعنا و وزن دو م

تر، ترجمۀ شعر، رقابت میان معنا و وزن است؛ گاهی معنا باید به نفع وزن به عبارت ساده
توان در ترجمه، معنای جامع و نشینی کند، گاهی وزن به نفع معنا. این تصور که میعقب

 تر کرد، به باور ما، نسبتی با واقعیت ندارد.زودن وزن غنیمانع شعر مبدأ را با اف
هاست که پذیرای شعر است. ترین هنر ایران شعر باشد. زبان فارسی، سدهشاید قدیمی
 اند؛ن بحرهای عروضی را برگزیدهتریآهنبها شاعران، تعدادی از خوشدر طول این سال

اند، و نه هر ساختار نحوی را در خود تهپذیرفای را میچون بحرهای برگزیده، نه هر واژه
و تعدادی صیقل  ترس بوده، تعدادی انتخابهایی که در دساند، از میان واژهدادهجای می
اند، تا بحرها به کارایی بهینه برسند. از طرف دیگر، چون اغلب شاعران، کم یا داده شده

ها از یک صافی دیگر هم ژهاند، وامنشانه گرایش داشتهبینی صوفیزیاد، به نوعی جهان
اند. بنابراین شعر کالسیک فارسی هم از نظر بحرها، و هم از نظر واژگان و گذرانده شده
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است؛ حال انسجام و کمال رسیدههم از نظر مفاهیم به نوعی محدودیت و در عین 
نفسه فی ایم. این مسئلهفرهنب بسته بنامیم، پربیراه نرفتهکه اگر آن را یک خردهایگونهبه

شود که مترجمان بخواهند شعری اروپایی را آفرین نیست. مشکل آنجایی شروع میمشکل
در قالب و وزن و قافیه و واژگان یک شعر کالسیک فارسی بریزند. اوالً برای اینکه 
محتوای مبدأ بتواند در یک قالب فارسی جای بگیرد، نیاز به افزودن یا کاستن عناصری از 

واژگان  ۀاز آنجا که هم اینکه زند. دومبه بخش روایی شعر صدمه می آن است، که این
ای را به کار گرفت، که نامههای لغتگنجد، یا باید مترادفمبدأ در بحر کالسیک نمی

ای از واژگان تاریخ انقضاء گذشته و واژگان بیند، یا باید ملغمهطراوت شعر صدمه می
اشعار طنز برخی مجالت فکاهی است. فراموش  اشنوساخته را استفاده کرد، که نتیجه

 نکنیم که ترادف در حوزۀ بالغت معنا ندارد.
از سوی دیگر، شعر بیش از آنکه یک متن باشد، یک تجربه است؛ و شاعر نهایت 

تر بسازد؛ پس ترجمۀ شعر، ترجمۀ تجربه تر و واقعیای زندهکند که تجربهتالش خود را می
ای خلق کند، مشابه آنچه که مخاطب یک شعر در که تجربه است و قصد مترجم این است

نفسه اهمیت شده ظرائف تکنیکی فیکند. برای مخاطب شعر ترجمهزبان مبدأ تجربه می
چون نایی یا غیرمعنایی به بار آورد؛ ندارد، برای او عناصری مهم است که بتواند لذتی مع

تواند به تغییر در دیگری بیانجامد. یک می و تغییر در هر ر مجزا نیستندمعنا و وزن دو ساختا
به نقل از شرکت داند؛ )اکو، اکو ترجمه را نوعی مذاکره بین متن مبدأ و متن مقصد می

شده را نوعی مذاکره بین ( ما نیز به الهام از او، شعر ترجمه761 :4177، فرد یمقدم و اکرم
زبانان، وزن و قافیه ارجحیتی دارد، سیکه برای ذوق فارابراین ازآنجابن دانیم.وزن و معنا می

کنند که نفس ترجمه را به چالش و از آنجا که این دو به مترجم محدودیتی را تحمیل می
شود که به جای آنها از وزن غیرعروضی کشد، به باور ما، بهترین نتیجه زمانی حاصل میمی

سجع کالسیک[ استفاده  ]چیزی مشابه ترنّم نثر مسجّع کالسیک[ و ابرقافیه ]چیزی مشابه
کنند؛ بنابراین اگر اصراری به های کالسیک عموماً محدودیت زیادی ایجاد میشود. قالب

ها سازی کرد؛ یعنی با وزن غیرعروضی و ابرقافیهتوان آنها را شبیهوجود آنها هست، می
 کالسیک ساخت.قالبی شبه
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 ترجمۀ شعر در عمل .۲-7
کنیم به تری پیدا کنیم از آنچه گفته شد، نگاهی میبینانهاقعدر اینجا برای اینکه شناخت و

 ( و چند ترجمه از آن.8از المارتین )جدول  (Le papillon)« پروانه»شعر 

 (De Lamartine, 1925: 64). شعری از المارتین. 8جدول 

Le papillon 

 

Naître avec le printemps, mourir avec les roses, 

Sur l’aile du zéphyr nager dans un ciel pur, 

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses, 

S’enivrer de parfums, de lumière et d’azur, 

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes, 

S’envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, 

Voilà du papillon le destin enchanté! 

Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose, 

Et sans se satisfaire, effleurant toute chose, 

Retourne enfin au ciel chercher la volupté! 

( بیشتر شبیه به یک گزارش از شعر است؛ با وجود این 2ترجمۀ منثور این شعر )جدول 
تواند زبان نمیی کرد، برای مخاطب فارسیتوان به آن انتقادی جدکه از لحاظ معنایی نمی

 ای زنده به ارمغان بیاورد.تجربه

(14: 4314. ترجمۀ منثور از شعر المارتین. )فلسفی، 2جدول   

 پروانه

 ، بر بال صبا در هوای پاک شنا کردن،های سرخ جان سپردنبا بهار زادن و با گل

 تاب و آسمان سرمست شدن،و از بوی خوش و آف شکفته آویختنهای نیمبر سینۀ گل

 ها فرو ریختن و چون نفسی بر بام جاودان سپهر پریدن:در عین جوانی گرد از بال

 پذیر پروانه،این است سرنوشت دل

 پذیرد،هوس آدمی نیز چنین است. دمی آرام نمی

 یازد، ولی هرگز خرسند نیست.به همه چیز دست می
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 گردد.از میسرانجام نیز در جستجوی کامیابی به آسمان ب

( تمامی قواعد حاکم بر وزن و قافیه و قالب شعری را 6ترجمۀ منظوم این شعر )جدول 
( مقایسه کنیم، که هر 2است. اگر این ترجمه را با ترجمۀ منثور آن )جدول مراعات کرده

شویم، که دو هم کار یک نفر ]نصراهلل فلسفی[ است، متوجه اختالف معنای زیادی می
است. اگر بخواهیم واژگانی عر کالسیک فارسی به مترجم تحمیل کردهچارچوب تنب ش

را که استفاده شده را زیر هم بنویسیم، به فهرستی طوالنی « چونین»و « زان»، «ز»مانند 
رود که روایت مبدأ را به انحراف هم سخن می« خزان»رسیم. در ترجمۀ منظوم از می
خواهیم تأثیر وزن و مۀ معنایی شعر بپردازیم؛ میخواهیم به ترجکشاند. در اینجا ما نمیمی

قافیه و قالب کالسیک را بر طراوت شعر فرانسوی، به نمایش بگذاریم. خواندن یک شعر 
 شده، یعنی انجام یک تجربۀ جدید، نه یادآوری تجربیات تکراری.ترجمه

(11. ترجمۀ منظوم از شعر المارتین. )همان: 6جدول   

اخسووووارآموووودن چووووون گوووول از ش  دیووووپد  

بوووووه شووووواخ دگووووور   یز شووووواخ دنیوووووپر  

چمووووووون تووووووواختن  زگانیدوشووووووو بوووووووه  

شووووودن شوووووانیاز زلوووووف سووووونبل پر گوووووه  

خووووووتنیاشووووووک بووووووا ژالووووووه آم یگهوووووو  

و رنووب یگشووتن از بووو  خبووریخووود بوو  بووه  

شووووود گووووول ز بووووواد خوووووزان    پراکنوووووده  

یچوووووو گووووول دامووووون زنووووودگ   دنیووووودر  

نگووووذارد جهووووا  نیآنکووووه چووووون  خوشووووا  
 

 گووووواه بهووووووار  بووووووه یتووووو یز گلوووووزار گ  

 ردر آغوووووووش بوووووواد سووووووح  سووووووحرگه

 نشووووووناختن یسوووووور از پووووووا  یمسووووووت ز

 بوسووووه بوووور چشووووم نوووورگس زدن  یگهوووو

 خووووووتنیاز ناشووووووکفته گوووووول آو  گووووووه

 شوووووودن در دل اللووووووه تنووووووب یزمووووووان

 بوووواد خووووزان تاخووووت بوووور بوسووووتان  چووووو

 یشوووووووودن زان پراکنوووووووودگ شوووووووان یپر

 نپروانگووووووا  نیوووووویاسووووووت آ نیچنوووووو
 

 

*** 

یامانووووهیمسووووت اسووووت هوووور دم ز پ  کووووه  

آرد بووووه چنووووب  یدامووووان خرسووووند  نووووه  

یاز سوووووونبل یگوووووواه یااز اللووووووه گووووووه  

 یامانووووود بوووووه پروانوووووه   زیووووون هووووووس 

 درنووب ردیووگ یجووا کیووهرگووز بووه   نووه

 یاز نوووووگل یهوووور زمووووان نوووواز   کشوووود
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و بهووووووووووورام را ریوووووووووووره ت سوووووووووووپارد  

ابیوووووتوووووا در آنجوووووا شوووووود کام  مگووووور  
 

 کووووووووووام را افتووووووووووهینا سوووووووووورانجام

 شووووتاب ردیووووچوووورخ گردنووووده گ یسووووو

 
 

وزن و  ( سعی شده ضمن حفظ معنای کلی شعر مبدأ،6در ترجمۀ پیشنهادی )جدول 
زبان به تجربۀ جدیدی قافیه و قالبی استفاده شود، که در چارچوب آن مخاطب فارسی

شده عروضی نیست و اصراری برای استفاده از قافیۀ کالسیک دست یابد. وزن شعر ترجمه
شوند؛ قالب آن با قالب شعر مبدأ است؛ ولی بیشتر مخاطبان متوجه آن نمیدر آن نبوده

اند دانیم برای مخاطبان مهم باشد؛ واژگان به نوعی انتخاب شدهید میتفاوت دارد، ولی بع
کنیم که مخاطب این ترجمه، احساس که روح شعر مبدأ بیات نشود. در مجموع، تصور می

 است.کند تجربۀ جدیدی انجام دادهمی

. ترجمۀ پیشنهادی ما از شعر المارتین.6جدول   

 پروانه

 

 با بهار، زاده شدن،

 ؛سرخ، رخت بربستنو با گل                         

 ؛بهار بنْشستن بادیبه بالِ پر

 ؛کردن یآسمان صاف، شناگر در

 ؛نوشکفته شدن یهاگل زیآونهیس

 گشتن، مست

 به عطرها،                  

 ؛روشن یبه آسمان آب                                

 ؛دنها را تکاناز کف نرفته گردِ بال یجوان تا

 .دنیرهاگشته پر به بام عرش کش روحِ مثل

 ،باشد نیپروانه ا ندیخوشا سرنوشت

 ابد به تا که
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 ؛ردیبه مانند آرزو قرار نگ               

 رد،وهر آنچه به دست آ به

 ؛خرسند نگرددنه                                      

 لذت، گرفتن بر ی درعاقبت، برا و

 باز گردد. نیبه باغ بر                                                  

 

شده دو هویت دارد؛ هویتی وابسته به شعر مبدأ، که با مقایسه با آن ارزشیابی شعر ترجمه
شود. شود؛ و هویتی مستقل، که با مقایسه با اشعار موجود در زبان مقصد ارزیابی میمی

ما، باید آن را با شعر مبدأ مقایسه کرد؛ و برای برای ارزیابی هویت وابستۀ ترجمۀ پیشنهادی 
ارزیابی هویت مستقل آن، باید آن را با اشعار مشابه در زبان فارسی قیاس کرد. برای مثال، 

( با آن مقایسه شود، احتماالً ترجمۀ 47اگر بخشی از منظومۀ آرش کمانگیر )جدول 
 گیرد.پیشنهادی نمرۀ قبولی می

(477: 4362کسرایی. )کسرایی، . شعری از سیاوش 47جدول   

 گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن؛

 نفس با بلبالن کوهی آواره خواندن؛هم

 در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن،

 و رهانیدن؛

 نیمروز خستگی را در پناه درّه ماندن؛

 
 گیرینتیجه .۳

چنان که باید مورد توجه  اما ،اردانکاری داهمیت غیرقابلدر این مقاله نشان دادیم که ریتم 
ش هایشاخهتری از آن ارائه کنیم؛ و زیراست. در ابتدا سعی کردیم تعریف دقیققرار نگرفته

زد و گفتیم که ریتم از عناصری به نام گام مصداق معرفی کردیم. تعریف و را با ذکر
در نظر گرفتن رابطۀ  که ریتم را باگفتیم  همچنینشود؛ گام ساخته میفواصلی به نام میان

 توان به دو زیرشاخه تقسیم کرد: زمانمند و نازمانمند. آن با زمان، می
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وزن با تأکید بر این مطلب که بحث ما اساساً بر روی ریتم زمانمند است،  سپس 
با ذکر مثال توضیح دادیم که  ا به عنوان مصداق آن بررسی کردیم،کالسیک شعر فارسی ر

و اگر سخنی از واج به میان  ن عروضی ساختار صرفاً هجایی داردزبنا به باور رایج، و
است؛ اما ما بر این باوریم که وزن ها ساخته شدهآید، بدین خاطر است که زبان از واجمی

عروضی، ذاتاً ساختاری هجاواجی دارد؛ و نیاز به کندوکاو زیادی ندارد که متوجه شویم 
اواجی دارند؛ و ما ردیف و قافیه را بخشی از وزن که ردیف و قافیه هم ذاتاً ساختاری هج

 دانیم.می
ما بدون اینکه بخواهیم کارکردهای دیگر ردیف و قافیه را ]مثل تأکید و جلب توجه[ 

مخاطب زد دانستیم؛ البته متذکر شدیم که انکار کنیم، مهمترین وظیفۀ آنها را، ساخت گام
کند؛ بنابراین شاید بهتر باشد که به هنگام شعر این دو عنصر را یک مجموعۀ واحد تلقی می

های نوین بررسی عملکرد، آنها را یک واحد یک پارچه به حساب آوریم. البته به وزن
توان فارسی هم پرداختیم. مهمترین بخش بحث ما این بود که از نظر قالب و وزن و قافیه می

اشاره کردیم و ابرقافیه را، که های امروزی های سنتی فراتر رفت؛ به قافیۀ ترانهاز چارچوب
 تر از قافیۀ کالسیک دارد، معرفی کردیم.مفهوم و مصداقی گسترده

شناسی شعر پرداختیم. گفتیم رویکردهای مختلفی وجود دارد که در نهایت به ترجمه
شود مختصات در این رویکرد تالش میشان رویکرد بازآفریننده است. کارآمدترین

ۀ شعر مبدأ، با توجه به امکانات زبان مقصد بازآفرینی شوند؛ هدف معناشناسانه و شاعران
رسیدن به شباهتی نسبی میان شعرهای مبدأ و مقصد است؛ البته در میان حامیان این رویکرد 
اختالف نظر کم نیست؛ اینکه چه مختصاتی باید بازآفرینی شود، خود موجب اشتقاق در 

بر آن توافق دارند اهمیت وزن در ترجمه است.  شود؛ آنچه اکثریتشناسان میمیان ترجمه
در مورد نوع وزن مورد استفاده در ترجمه هم چند رویکرد وجود دارد، که به نظر ما 

 رویکرد اختیارمدار گزینۀ بهتری است.
های اروپایی[ به زبان فارسی، این بود نظر ما در بارۀ نحوۀ ترجمۀ شعر ]خصوصاً از زبان 
و هم از نظر واژگان و هم از نظر مفاهیم به  ارسی هم از نظر بحرهاعر کالسیک فچون شکه 

است، اگر مترجمی بخواهد ترجمه نوعی محدودیت و در عین حال انسجام و کمال رسیده
اوالً برای اینکه بتواند  ،را در قالب و وزن و قافیه و واژگان یک شعر کالسیک فارسی بریزد

ی مثل غزل جای دهد، مجبور است چیزهایی را از محتوای شعر مبدأ را در یک قالب فارس
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 اینکه  زند. دومکه این به بخش روایی شعر صدمه می زند و چیزهایی را بر آن بیافزایدآن ب
های گنجند، یا مجبور است مترادفچون واژگان امروزی عموماً در بحر کالسیک نمی

ای از یا مجبور است ملغمه بیندگیرد، که طراوت شعر صدمه میای را به کار بنامهلغت
اش اشعار طنز واژگان تاریخ مصرف گذشته و واژگان نوساخته را استفاده کند، که نتیجه

 برخی مجالت فکاهی است.
زبانان، وزن و قافیه ارجحیتی دارد، و از آنجا که این دو اما از آنجا که برای ذوق فارسی
کشد، به باور ما ه را به چالش میکنند که نفس ترجمبه مترجم محدودیتی را تحمیل می

برای رسیدن به بهترین نتیجه، بهتر است از وزن غیرعروضی ]چیزی مشابه ترنّم نثر مسجّع 
های کالسیک عموماً کالسیک[ و ابرقافیه ]چیزی مشابه سجع کالسیک[ بهره گرفت. قالب

توان آنها را می کنند؛ بنابراین اگر اصراری به وجود آنها هست،محدودیت زیادی ایجاد می
شعر کالسیک ساخت. ها قالبی شبهسازی کرد؛ یعنی با وزن غیرعروضی و ابرقافیهشبیه

شود؛ هویتی وابسته به شعر مبدأ، که با مقایسه با آن ارزشیابی می :شده دو هویت داردترجمه
راین شود؛ بنابو هویتی مستقل، که با مقایسه با اشعار موجود در زبان مقصد ارزیابی می

 گیرد، که از این دو مقایسه سربلند بیرون آید.ای نمره قبولی میترجمه
کند و شاعر نهایت تالش خود را می تن باشد، یک تجربه استشعر بیش از آنکه یک م

و قصد مترجم  ؛ پس ترجمۀ شعر، ترجمۀ تجربه استتر بسازدتر و واقعیای زندهکه تجربه
مشابه آنچه که مخاطب یک شعر در زبان مبدأ تجربه ای خلق کند، این است، که تجربه

تواند به تغییر در دیگری کند. معنا و وزن دو ساختار مجزا نیستند، و تغییر در هر یک میمی
تر، ترجمۀ شعر، رقابت میان معنا و وزن است؛ گاهی معنا باید بیانجامد. به عبارت ساده

ا برای ترجمۀ شعر معرفی کردیم، الیۀ نشینی کند، گاهی وزن؛ اما در اسلوبی که معقب
نشینی الیۀ روی را داشته باشد، بدون آنکه نیازی به عقبتواند بیشترین پیشفیزیکی می

 معنایی باشد.
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